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RESUM DE LA SESSIO  DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 

13 DE DESEMBRE 2017 

 

3. SERVEIS ECONÒMICS 
3.1. INTERVENCIÓ 
3.1.1. EXP. G102-2017-2196. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL 
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR EXERCICI 2018 
 
 
S’aprova , amb el vot favorable dels grups municipals CIU, PSC-CP i ERC-JXP ,  en contra 
dels grups municipals CP-PA, C’s  i ICV-EUiA-E,  i l’abstenció del grup municipal PP  el 
pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2018. 

Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  

 

4. RECURSOS HUMANS 
4.1. EXP. F103-2017-5220. EXPEDIENT APROVACIÓ PLANTILLA I RELACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL DEL 2018 
 
 
S’aprova , amb el vot favorable dels grups municipals CIU, PSC-CP i ERC-JXP, i PP,  i 
l’abstenció dels grups municipals CP-PA, C,s i ICV-EUiA-E  la plantilla i la relació de llocs 
de treball any 2018. 

Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  

 

4.2. EXP. F103-2017-5114. APROVACIÓ ORGANIGRAMA 
 
S’aprova, amb el vot favorable dels grups municipals CIU, PSC-CP i PP i l’abstenció dels 
grups municipals CP-PA, C,s, ERC-JxP i ICV-EUiA-E el nou organigrama municipal de 
l’Ajuntament de Premià de Mar.  
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  

 
 
4.3. EXP. F147-2017-5241. APROVACIÓ PRODUCTIVITAT 2018 
 
S’aprova, amb el vot favorable dels grups municipals CIU, PSC-CP i ERC-JXP, i PP, i 
l’abstenció dels grups municipals CP-PA, C,s i ICV-EUiA-E  la quantitat global destinada a 
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l’assignació de complement de productivitat per a l’exercici de 2018 per l’import de 
379.584.86  euros, per a retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i la 
iniciativa amb què l’empleat municipal desenvolupa el seu treball.” 
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  

Es produeix alteració en l’ordre de tractament del punts  de l’ordre del dia del Ple municipal, 
passant-se a tractar el punt número 7 i després els punts números 5 i 6 
 
 
7. EXP. A105-2017-5826. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA ALS 
CÀRRECS D’ALCALDE I DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR, 
FORMULADA PEL SR. MIQUEL BUCH MOYA 
 
El Ple es dona per assabentat de la renuncia als càrrecs d’alcalde i de regidor de 
l’Ajuntament de Premià de Mar formulada pel senyor Miquel Buch i Moya integrant de la 
llista de CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU), en les Eleccions Locals celebrades el dia 24 de maig 
de 2015, segons escrit presentat davant el registre general de la Corporació adreçat al Ple 
de l’Ajuntament. 
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals. 

 

5. ATENCIÓ SOCIAL I A LES PERSONES 
5.1. SERVEIS SOCIALS 
5.1.1. EXP. R135-2017-5770. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ECONÒMICA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I L'AJUNTAMENT DE  
PREMIÀ DE MAR PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I SERVEIS 
VINCULATS AL FET MIGRATORI ANY 2018 
 

S’aprova, per assentiment, el conveni de col·laboració econòmica entre el Consell Comarcal 
del Maresme i l'Ajuntament de  Premià de Mar per al desenvolupament de programes i 
serveis vinculats al fet migratori any 2018 en el que es determinen les gestions que 
efectuarà el Consell Comarcal. 
 

6. MOCIONS 
6.1. EXP. A116-2017-5757. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL C'S DE 
DEFENSA DEL CONSTITUCIONALISME A L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL 
 
 
PRIMER: Instar a l´Ajuntament de Premià de Mar a defensar i promoure la neutralitat 
política de la institució en les eleccions autonòmiques del proper 21 de desembre de 2017.  
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SEGON: Instar a l´Ajuntament de Premià de Mar a evitar l´ocupació de l´espai públic i 
dels edificis municipals per part dels poders públics amb missatges i símbols que promouen 
l´exclusió i a retirar-los si s´escau.  
 
TERCER: Instar a l´Ajuntament de Premià de Mar a revocar l´adhesió del municipi a l´AMI, 
abans de finalitzar l´any 2017.  
 
QUART: Instar a l´Ajuntament de Premià de Mar a mostrar el seu compromís ferm en la 
defensa de la Constitució Espanyola, aprofitant la seva celebració durant el mes de 
desembre del 2017.  
 
CINQUÈ: Instar als grups polítics municipals amb representació en el Consistori a evitar i 
no afavorir governs municipals que donen suport a postulats contraris a la defensa de la 
Constitució i l´Estat de Dret. 
 

Es denega l’aprovació de  la moció en obtenir el vot favorable dels grups municipals  C,s i 
PP i en contra dels grups municipals CIU, CP-PA, PSC-CP, ERC-JxP i ICV- EUiA-E . 

Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  

 

6.2. EXP. A116-2017-5758. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PSC-
CP I CIU RECLAMANT LA POSADA EN LLIBERTAT DEL VICEPRESIDENT, ELS 
CONSELLERS I ELS MEMBRES DE LES ASSOCIACIONS OMNIUM CULTURAL I ANC 
 
Primer. Demanar la revisió d’aquest acte judicial de caràcter cautelar, i la posada en 
llibertat del vicepresident del Govern, dels consellers i dels presidents d’Òmnium Cultural 
i de l’Assemblea Nacional Catalana.  
 
Segon. Interpel·lar a totes les institucions implicades directament, i davant la proximitat 
de la convocatòria electoral sumada a la delicada situació política i social actual que viu el 
país, que aconsegueixin plegats afavorir un marc de resolució política, mitjançant el diàleg 
i l’acord.  
 
Tercer. Traslladar aquests acords a la Diputació Permanent del Parlament de Catalunya, 
al Govern de l’Estat, a les Corts Espanyoles, a la Diputació de Barcelona, al Consell 
Comarcal del Maresme, i a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis 
de Catalunya.” 
 
S’aprova  la moció amb  el vot favorable dels grups municipals  CIU, CP-PA, PSC-CP , ERC-
JxP i ICV-EUiA-E i en contra dels grups municipals C,s i PP. 

Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
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