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RESUM DE LA SESSIO  DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 15 DE MARÇ 
DE 2017 
 
 
 
3. ALCALDIA 
3.1. EXP. Y104-2016-2530. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓ CIVIL DE PREMIÀ DE MAR 
 
S’aprova per assentiment la constitució de la Comissió Municipal de Protecció Civil de 
Premià de Mar. 
 
 
4. SERVEIS ECONÒMICS 
4.1. INTERVENCIÓ 
4.1.1. EXP. G103-2017-873 MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 7 DE 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 
 
S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals CIU, PSC-CP, ERC-JXP i PP i en 
contra dels grups municipals CP-PA, C,S i ICV-EUIA-E la modificació pressupostaria 
número 7, de transferència de crèdit.  
 
 
4.2. CEMENTIRI 
4.2.1. EXP. J185-2016-2225 I J185-2016-2523. DECLARACIÓ CADUCITAT 
CONCESSIONS DIVERSOS NÍNXOLS CEMENTIRI MUNICIPAL DE PREMIÀ DE MAR 
 
S’aprova per assentiment el dictamen de declaració de caducitat de les concessions sobre 
diversos nínxols del cementiri municipal per manca de pagament de les taxes 
corresponents. 
 
 
5. CONTRACTACIÓ 
5.1. EXP. C169-2017-520. MODIFICACIÓ ENCÀRREC DE GESTIÓ DE SERVEIS DE 
NETEJA I MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS 
 
S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals CIU, CP-PA, PSC-CP, ERC-JXP i PP, 
en contra del grup municipal C,S i l’abstenció del grup municipal ICV-EUIA-E la 
modificació de l’encàrrec de gestió efectuat a l’empresa municipal Premià Serveis 
Municipals, S.L. en relació a la gestió dels serveis de neteja i manteniment d’edificis 
municipals. 
 
 
6. ÀREA DE PARTICIPACIÓ 
6.1. PROMOCIÓ ECONÒMICA 
6.1.1. EXP. M112-2017-865. DECLARACIÓ FIRES D'INTERÈS LOCAL A EFECTES 
TRIBUTARIS ANY 2017 
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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 la declaració com a “fires d’interès 
local” a exclusius efectes tributaris les següents: 
 

 Fira del llibre i de la Rosa. Sant Jordi, 23 d’abril 
 Fira comercial de Primavera, 07 de maig 
 Programa Arts Visuals en Espais Alternatius. Fira d’artistes. Dies 13 i 14, 20 i 21 i 

27 i 28 de maig 
 Shopping night/Nit de compres. Darrera setmana de juny o primera de juliol 
 Fira comercial de Tardor, 01 d’octubre 
 Programa Art tardor. Fira d’artistes. Cap de setmana d’octubre (a determinar)  
 Fira de llibres dins un projecte que té per objectiu treure la lectura al carrer i 

acostar-la a la ciutadania. Cap de setmana d’octubre (a determinar)” 
 
 
7. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
7.1. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA 
7.1.1. EXP. I103-2016-4075. INICI PROCEDIMENT PER A LA DECLARACIÓ DE BÉ 
CULTURAL D'INTERÈS LOCAL DE LA FÀBRICA DE CAN SANPERE. AL.LEGACIONS 
JOSEL SL 
 
S’estima, per assentiment, l’al·legació tercera presentada per JOSEL, S.L. contra l’acord 
adoptat pel Ple de l’Ajuntament de data 21.12.2016 d’iniciar procediment per a la 
declaració de la fàbrica de Can Sanpere com a Bé Cultural d’Interès Local. 
 
 
8. MOCIONS 
8.1. EXP. A116-2017-942. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL C's PER 
EVITAR QUE LA PLUSVÀLUA SEGUEIXI GRAVANT SITUACIONS D’INEXISTÈNCIA 
D’INCREMENTS DE VALOR 
 
Primero.- Que con el fin de evitar que se sigan gravando situaciones de inexistencia de 
incrementos de valor, y en consecuencia vulnerando el principio de capacidad económica 
previsto en el artículo 31.1 CE, se acuerde establecer un régimen transitorio de gestión 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en el 
que a partir de su entrada en vigor y hasta tanto no se produzca la reforma legislativa de 
la Ley de Haciendas Locales, se establezca no liquidar el mismo si el contribuyente 
acredita la inexistencia de incremento de valor, sin perjuicio de su posterior reclamación 
a los obligados tributarios, en el supuesto que la reforma legislativa permitiera dicha 
reclamación.  
 
En consecuencia, que se regule el cauce en virtud del cual los contribuyentes 
interesados, puedan acreditar con los medios de prueba suficientes, la inexistencia de 
incremento de valor en la transmisión, para que tras la oportuna comprobación, ello 
justifique que el órgano de gestión tributaria del Ayuntamiento, transcurrido el periodo 
voluntario para la autoliquidación, no practique la liquidación del impuesto; sin que en 
ningún caso puedan aplicarse los recargos y sanciones previstos en la Ordenanza fiscal 
reguladora del impuesto, en el supuesto que finalmente la reforma legislativa permitiera 
su reclamación al contribuyente. 
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Segundo.- Que la aplicación del régimen transitorio en ningún caso excederá el plazo 
legalmente previsto, para que se produzca la prescripción o caducidad de la obligación 
tributaria. 
 
Tercero.- Que se informe a los vecinos del procedimiento establecido para la aplicación 
del régimen transitorio de gestión del impuesto de plusvalía, en aquellos supuestos en los 
que la transmisión no ha generado incremento de valor.  
 
Cuarto.- Divulgar esta moción en los medios de comunicación al alcance del 
Ayuntamiento de Premià de Mar. 
 
Quinto.- Instar al Gobierno de España a que se regulen las medidas necesarias de 
compensación a las administraciones locales por la posible reducción de ingresos 
fiscales.” 
 
S’aprova la moció amb el vot favorable dels grups municipals CIU, C,S, PSC-CP, ICV-
EUIA-E i PP i l’abstenció dels grups municipals CP-PA i ERC-JXP   
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
 
8.2. EXP. A116-2017-943. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL C's 
SOBRE LA NECESSITAT DE RECUPERAR LA LÍNIA DIRECTA DEL TREN ENTRE 
MATARÓ I L'AEROPORT DE BARCELONA 
 
1. Instar al Gobierno de la Generalitat a trasladar a Adif, Renfe y el Gobierno de España 

la voluntad de implantar un esquema de servicio en el que se contemple la posibilidad 
de recuperar la conexión directa entre el Maresme y el aeropuerto de Barcelona – El 
Prat, tal y como se recogía en el Plan de Cercanías de Barcelona 2008 – 2015, en el 
marco de la Comisión de seguimiento del Acuerdo sobre el traspaso a la Generalitat 
de Catalunya de las funciones correspondientes al servicio de transporte de viajeros 
por ferrocarril (RD 2034/2009).. 

 
2. Instar al Gobierno de España a poner los medios técnicos a nivel de estudios y 

posterior ejecución de las obras necesarias a nivel de las infraestructuras para poder 
implantar en el menor tiempo posible dicho esquema de servicio. 

 
3. Instar al Gobierno de la Generalitat a trasladar a Adif, Renfe y el Gobierno de España 

la necesidad de materializar las actuaciones en materia de aparcamientos disuasorios 
tal y como se recogía en el Plan de Cercanías de Barcelona 2008-2015. 

 
4. Divulgar esta moción en los medios de comunicación al alcance del Ayuntamiento de 

Premià de Mar. 
 

5. Notificar el acuerdo de este Pleno a la Direcció General de Transports  i Mobilitat de la 
Generalitat de Catalunya, a la Mesa del Parlamento de Cataluña, a ADIF, a Renfe, al 
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Gobierno de España, al Consell Comarcal del Maresme y a los municipios del 
Maresme.” 

 
S’aprova la moció per assentiment. 
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
 
8.3. EXP. A116-2017-944. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PP PER A 
QUE L'AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR ANUL·LI LA SEVA ADHESIÓ DE L'AMI 
 
 
1. Que el Ayuntamiento de Premià de Mar declare nulos los acuerdos y decretos 

aprobados por el Ayuntamiento que tengan como finalidad la adhesión del municipio a 
la AMI y el pago de las cuotas correspondientes, dejando de formar parte de esta 
asociación y respetando la legalidad vigente y la Constitución.   
 

2. Trasladar los siguientes acuerdos a los grupos parlamentarios del Congreso de los 
Diputados y del Parlament de Catalunya, así como también, a la Delegación del 
Gobierno en Cataluña.” 

 
Es denega l’aprovació de la moció en obtenir el vot favorable dels grups municipals C,S i 
PSC-CP i PP, en contra dels grups municipals CIU, CP-PA i ERC-JXP i l’abstenció del grup 
municipal ICV-EUIA-E.  
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
 
8.4. EXP. A116-2017-945. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-JXP 
EN FAVOR D'ASSOLIR LA CESSIÓ DEL FONS DOCUMENTAL HISTÒRIC DE PREMIÀ 
DE MAR 
 
Primer.- Creació d’una Comissió Tècnica que estaria integrada per persones 
especialistes en diverses especialitats. Concretament la proposta de membres podria ser: 
 
Personal de l’Ajuntament: 
Responsable tècnica del Museu, tècnic de patrimoni, un documentalista, un jurista, el Sr. 
Joan Gómez o persona en qui delegui i experts externs en la matèria contractats a tal 
efecte. 
 
Segon.- Aquesta Comissió Tècnica ha de valorar les tasques necessàries de classificació, 
documentació i conservació del fons per preveure els mitjans necessaris econòmics, 
tècnics, logístics, humans i legals per tramitar el procés d’acceptació d’aquest fons 
documental per tal que esdevingui públic i es pugui gaudir per part de les noves 
generacions. 
 
La proposta inicial de planificació és la següent: 
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 Fase 0: Llançament del projecte. Consisteix en la posada en comú del projecte 

amb l’interessat (Joan Gómez) i inici de les feines. 
 Fase 1: Constitució de la Comissió Tècnica. Consisteix en la presentació del 

projecte als possibles membres i convocatòria de la primera trobada. 
 Fase 2: Anàlisi de la situació, definició dels objectius del projecte i del pla de 

treball (definir l’abast del projecte i el seu desenvolupament). 
 Fase 3: Proposta dels pactes i condicions per la formalització de l’acord de 

col·laboració i compromisos entre el Sr. Joan Gómez i l’Ajuntament de Premià de 
Mar. 

 Fase 4: Recerca i proposta d’empreses i/o d’ajuts i subvencions d’altres 
organismes que garanteixi l’execució del projecte i els treballs de classificació, 
documentació i conservació. 

 Fase 5: Anàlisi de possibles ubicacions del fons documental. 
 Fase 6: Anàlisi sobre la gestió i les oportunitats de divulgació del fons documental. 
 Fase 7: Elaboració i aprovació de l’informe sobre el projecte. 

 
Algunes consideracions a tenir presents: 
 

 La comissió haurà d’avaluar aquesta proposta de planificació i ajustar-la com 
cregui adient. 

 La comissió s’hauria de reunir una vegada al mes per desenvolupar el projecte i 
fer-ne el seguiment. 

 
Tercer.-  Establir un període màxim de vuit mesos, perquè la Comissió Tècnica emeti un 
informe tècnic sobre el projecte que inclogui els mitjans necessaris per al procés d’estudi, 
transferència i explotació del fons documental. 
 
Quart.-   Què l’Ajuntament de Premià de Mar accepti el contingut de l’informe tècnic i es 
comprometi a fer-ne un ús públic al ser considerat d’interès patrimonial històric i es 
busqui un espai concret i definitiu per garantir el manteniment del fons amb la màximes 
garanties de conservació i de consulta.” 
 
S’aprova la moció amb el vot favorable dels grups municipals CIU, CP-PA,  PSC-CP, ERC-
JXP, ICV-EUIA-E i PP i l’abstenció del grup municipal C,S 
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
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