
Pl. de l’Ajuntament, 1 
Telèfon 93 741 74 00 

Fax 93 741 74 25 
08330 Premià de Mar 

http://www.premiademar.cat 
e mail: info@premiademar.cat 

NIF: P0817100A 
 

Secretaria 
 

 

RESUM DE LA SESSIO  DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 17 DE MAIG   
DE 2017 
 
 
EXP. A105-2017-2242. PRESA POSSESSIÓ REGIDOR GRUP MUNICIPAL C's SR. 
DAVID EXPÓSITO PEÑALVER 
 
Pren possessió del càrrec en substitució del regidor Rubén Martinez Goy. 
 
3. ALCALDIA 
3.1. EXP. C144-2017-2084. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE L’INFORME 
SEMESTRAL (MAIG 2017) SOBRE CONTROL DE MOCIONS 
 
El Ple es dona per assabentat de l’informe semestral (maig 2017) sobre el control de les 
mocions aprovades pel Ple municipal, d’acord amb la moció aprovada pel mateix Ple en 
sessió de data 18 de novembre de 2015. 
 
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. G105-2017-1452. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ  
SOBRE L’APROVACIÓ DE LES FACTURES DEL SERVEI DE TELEFONIA 
 
El Ple resta assabentat  de l’informe d’Intervenció sobre l’aprovació de les factures del 
servei de telefonia generades entre els dies 2 de maig i 16 de desembre de 2016. 
 
4.1.3. EXP. G107-2017-1502. INFORMACIÓ AL PLE SOBRE L'EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 
 
El Ple resta assabentat de la informació sobre l'execució del pressupost corresponent al 
primer trimestre de l’any  2017. 
 
4.1.4. EXP. G103-2017-2005. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 12 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB 
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 
 
S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals CIU, PSC-CP, ERC-JXP i PP i 
l’abstenció dels grups municipals CP-PA, C,S i ICV-EUIA-E la modificació pressupostaria 
número 12 de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per despeses amb finançament 
afectat. 
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
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4.2. TRESORERIA 
4.2.1. EXP. G119-2017-20. DONAR COMPTE INFORME TRIMESTRAL MOROSITAT 
1R TRIMESTRE 2017 I CÀLCUL PERÍODE MIG DE PAGAMENT 
 
El Ple es dona per assabentat de l’informe trimestral emès per la tresorera municipal 
sobre el compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions de 
l’Ajuntament de Premià de Mar del quart trimestre de 2016. 
 
5.2. SALUT PÚBLICA 
5.2.1. EXP. J151-2017-1068. APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI AMB EL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER REALITZAR EL SERVEI DE RECOLLIDA 
D'ANIMALS DOMÈSTICS 
 
S’aprova per assentiment la pròrroga any 2017 del conveni amb el Consell Comarcal del 
Maresme per realitzar el servei de recollida d’animals domèstics.  
 
 
FOD 1. EXP. G103-2017-2158. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 14 DE 
CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS 
 
S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals CIU, C,S, PSC-CP, i PP i en contra 
dels grups municipals CP-PA, ERC-JXP i ICV-EUIA-E la modificació pressupostaria número 
14 de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
6. MOCIONS 
6.1. EXP. A116-2017-2021. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-JxP 
EN REFERÈNCIA A LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
PER A LA MILLORA DELS SERVEIS PÚBLICS I L’EXECUCIÓ D’INVERSIONS 
PRIORITÀRIES 
 
Primer. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els Ajuntaments 
puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la liquidació del 
pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en els càlculs per al compliment de 
la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària. 
 
Segon. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio 
d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de 
tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense que aquestes computin en els 
càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària, 
computant només la previsió de despesa estructural que pugui comportar la inversió. 
 
Tercer. Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en forma 
de millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat de les 
finances municipals. 
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Quart. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.” 
 
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.  
 
 
6.2. EXP. A116-2017-2022. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-JxP 
PER INSTAR A L'AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR A CREAR UN ÒRGAN DE 
PARTICIPACIÓ DE JOVES DE PREMIÀ DE MAR 
 
Primer.- Instar al Govern Municipal a crear un òrgan de participació de Joves de Premià 
de Mar. 
 
Segon.- Realitzar trobades amb algun membre del Consell Nacional de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya per a que assessori i informi de com estructurar aquest òrgan 
de participació i redactar un protocol que marcarà el seu desenvolupament. 
 
Tercer.- presentar a finals d’any un esborrany d’aquest protocol, consensuat amb el grup 
motor del pla local de joventut, a la comissió informativa corresponent, per tal que sigui 
treballada per tots els grups municipals. 
 
Quart.- Que es publiqui la moció i els seus acords mitjançant els canals de comunicació 
habituals de l’Ajuntament, com Twitter, Facebook i altres xarxes socials, pàgina web i 
Ràdio Premià de Mar, a totes les Entitats registrades del municipi. 
 
Per altra banda, des del mes de gener que s’està treballant conjuntament amb les 
direccions de les escoles amb el consell d’adolescents, que donarà continuïtat al consell 
d’infants  i també amb un nou projecte, l’Amplificador jove, on es treballarà la formació, 
creixement personal i la participació dels joves.” 
 
S’aprova la moció per assentiment. 
 
 
6.3. EXP. A116-2017-2060. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CP-PA 
SOBRE EL FUTUR URBANÍSTIC DELS ESPAIS QUE OCUPEN ELS ACTUALS 
PEATGES DE L'AUTOPISTA C-32 I DELS ENTORNS DELS POSSIBLES NOUS 
ACCESSOS A PROJECTAR PER A LA C-32 
 
Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya a que expressi de forma clara, prompta i 
vinculant que no es renovaran els peatges de l’autopista C-32 a la fi de la concessió que 
és vigent fins el 2021. 
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Segon.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya el retorn als respectius municipis dels 
espais ocupats ara pels peatges de l’autopista C-32 (Arenys, Palafolls, Alella, Vilassar de 
Dalt). 
 
Tercer.-  Que l’Ajuntament de Premià de Mar demani a la mesa de mobilitat del Consell 
Comarcal del Maresme que s’iniciïn els estudis urbanístics i de mobilitat anticipatoris 
necessaris per tal de «blindar» urbanísticament en un futur els actuals espais ocupats 
pels peatges físics, accessos i entorns immediats amb una perspectiva de restitució del 
bé comú, paisatgístic i ecològic d’aquests espais públics i els seus entorns, impedint que 
la seva classificació urbanística futura generi pols d’atracció de projectes immobiliaris o 
comercials generadors de mobilitat insostenible. Aquests estudis haurien de tenir, en el 
possible, una  orientació de col·laboració intermunicipal complementant els Plans 
Intermunicipals proposats pel Pacte Mobilitat. 
 
Quart.- Que l’Ajuntament de Premià de Mar demani a la mesa de mobilitat del Consell 
Comarcal del Maresme que s'iniciin els estudis urbanístics i de mobilitat anticipatoris 
necessaris per tal de «blindar» urbanísticament en un futur els possibles nous accessos 
projectats a la C-32 i els seus entorns, impedint que la seva classificació urbanística 
futura generi pols d’atracció de projectes immobiliaris o comercials generadors de 
mobilitat insostenible. De la mateixa manera, els estudis haurien de tenir, en el possible, 
una orientació de col·laboració intermunicipal complementant els Plans Intermunicipals 
proposats pel Pacte Mobilitat. 
 
Cinquè- Instar la Generalitat de Catalunya que obri la participació en el Pacte per la 
Mobilitat Sostenible del Maresme a institucions, entitats i sectors afectats. 
 
Sisè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords als ajuntaments de Premià de Dalt, Teià, 
Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar, al Consell Comarcal del Maresme, al Parlament de 
Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat espanyol.” 
 
Es denega l’aprovació de la moció, amb 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.  
 
 
6.4. EXP. A116-2017-2062. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CP-PA 
PER A GARANTIR UN TRANSPORT PÚBLIC I DE QUALITAT A TOTS ELS INDRETS 
DEL MUNICIPI 
 
Primer. Estudiar la creació d’una nova línia d’autobús urbà municipal. 
 
Segon. Estudiar la possibilitat que aquesta ínia sigui de titularitat municipal i, com a tal, 
sigui presa en compte en l’elaboració del pressupost municipal per a l’exercici 2018 
 
Tercer. Traslladar-ho a la autoritat metropolitana del transport.” 
 
S’aprova la moció per assentiment. 
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6.5. EXP. A116-2017-2071. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CiU 
I PSC PER AL RECONEIXEMENT, AJUTS I BENESTAR SOCIAL DE LES PERSONES 
AFECTADES PER LA MALALTIA CELÍACA 
 
PRIMER. L'ajuntament de Premià de Mar dona suport als acords recollits en la resolució 
879/X del Parlament de Catalunya i faci el possible per donar-li compliment en el seu 
àmbit d'actuació. 
 
SEGON. Contactar amb associacions de persones afectades per la malaltia celíaca per tal 
de dissenyar, impulsar i programar campanyes de sensibilització als sectors involucrats: 
restaurants, obradors, carnisseries, geladeries... 
 
Que des de l’Ajuntament es concretin unes trobades tècniques per contrastar i aterrar les 
propostes d’aquesta moció. En aquestes trobades podrien assistir, a més del personal de 
l’Ajuntament encarregat, associacions que es dediquen a millorar la qualitat de vida de 
les persones celíaques (com l’Associació de Celíacs de Catalunya), professionals del CAP i 
també es podrien incorporar, si ho desitgen i s’aconsegueix contactar des del CAP, 
persones amb aquesta problemàtica al municipi per conèixer la seva realitat al municipi. 
 
TERCER. Instar al govern de l'Estat, i com reflecteix la Resolució 879/x del Parlament de 
Catalunya a dotar d'ajudes econòmiques directes o indirectes als pacients celíacs. 
 
QUART. Assegurar les necessitats nutricionals, a través de Benestar Social, de celíacs 
sense recursos econòmics. Augmentant per a les famílies celíaques fins a un 10% el 
llindar econòmic corresponent dels ajuts socials d'aliments per tal d'alleugerir la major 
despesa que els hi suposa la comprar de productes sense gluten. 
 
CINQUÈ. Coincidint amb l' entrada en vigor (13/12/2014) del reglament Europeu 
1169/2011 entorn a la informació obligatòria dels productes alimentaris i en concret a 
allò que refereix a la declaració dels 14 al·lergògens alimentaris, dins dels quals s'inclou 
el gluten, ambdues entitats es comprometen, dintre de les seves possibilitats, a realitzar 
en pro de la seguretat dels aliments per als celíacs, diverses accions com ara: 
 
a. Difondre i/o promoure la informació necessària per a unes bones pràctiques en 
matèria de seguretat alimentària per l'elaboració i manipulació de productes sense gluten 
en els sectors implicats : restauració, obradors, etc.  
 
b. Col·laborar en la realització de campanyes d'informació entorn les implicacions del 
reglament 1169/2011 als sectors implicats. 
 
c. Formació en celiaquia / pautes de seguretat alimentaria en la cuina sense gluten, als 
inspectors de l'ajuntament (comerç minorista)  
 
SISÈ. Que l'Ajuntament de Premià de Mar recolzi el projecte escoles, de sensibilització 
del personal docent i monitors escolars de bressols municipals i altres centres docents 
(servei que ofereix l'Associació). 
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SETÈ. Que l'Ajuntament de Premià de Mar doni suport a les campanyes i accions 
informatives, formatives i de divulgació entorn la celiaquia que realitzi l'Associació de 
Celíacs de Catalunya, així com en accions de suport per a millorar la qualitat de vida de 
les persones amb celiaquia a la població. 
 
I que organitzi  una jornada formativa dirigida al sector restauració per aquells que 
vulguin obtenir l’acreditació “Servei Sense Gluten” que ofereix de manera gratuïta 
l’Associació de Celíacs de Catalunya, per tal de garantir un servei correcte (en línia amb 
el que ja s’ha fet a Barcelona, Mataró, Terrassa, i s’han compromès les 14 comarques de 
les quals els seus gremis integren la Federació Intercomarcal d’Hostaleria i Restauració) 
 
VUITÈ. Donar trasllat dels acords anterior a l'Associació Celíacs de Catalunya, a tots els 
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. 
 
NOVÈ. Incloure al web municipal un apartat amb informació per a les persones celíaques, 
en el que puguin accedir a diverses informacions, des d'ajudes, receptes, establiments 
municipals certificats, etc... 
 
Oferir un enllaç des del portal de l’Ajuntament des del qual hi hagi una ubicació dels 
establiments de restauració que ofereixen àpats per celíacs i que estiguin acreditats per 
l’Associació, sobre plànol de la ciutat, i de la seva oferta gastronòmic ai comercial pel 
celíac i que s’inclogui un enllaç a l’Associació de Celíacs de Catalunya per a obtenir més 
informació.” 
 
S’aprova la moció per assentiment. 
 
6.6. EXP-A116-2017-2072. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CiU, 
PSC, ERC-JxP, CP-PA I ICV-EUiA-E DE SUPORT PER A LA MILLORA DE LES 
INFRAESTRUCTURES I DE L'OFERTA EDUCATIVA A L'INSTITUT DE PREMIÀ DE 
MAR 
 

1. Defensar la necessitat de noves inversions del Departament d’Ensenyament a 
l’Institut Premià de Mar per a l’increment de l’oferta educativa dels estudis de 
secundària a l’àmbit públic, i, molt en concret, amb la compleció de Cicles 
Formatius i l’oferiment de nous Cicles de Grau Superior, i amb la modalitat del 
Batxillerat d’Arts escèniques. 
 

2. Reclamar la recuperació i l’aplicació de l’anomenat “Full de ruta” o Projecte inicial 
de la fusió dels dos antics instituts de secundària, amb la previsió i execució de les 
corresponents partides pressupostàries per a la millora de les infraestructures de 
l’Institut Premià de Mar en el termini més breu possible. 
 
 

3. Comunicar aquest acord a la Direcció dels Serveis Territorials d’Ensenyament del 
Maresme-Vallès Oriental i a la Conselleria d’ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

4. Portar davant el CEM, els acords presos amb la resolució del Ple. 
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S’aprova la moció per assentiment. 
 
 
6.7. EXP. A116-2017-2076. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PP 
SOBRE LA NO PROLONGACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE PEATGES DEL MARESME PER 
PART DEL GOVERN DE LA GENERALITAT 
 
Primero. Pedir al Gobierno de la Generalitat que en ningún caso prolongue la concesión 
de los peajes de la autopista del Maresme-C32 para financiar la prolongación de la C32 
hasta Lloret. 
 
Segundo. Que al finalizar el período concesional, el Gobierno de la Generalitat se haga 
cargo del importe del saldo de compensación existente al final de la concesión por razón 
de la inversión para la obra del ramal Blanes-Lloret de Mar y que en ningún caso sea 
compensado mediante el otorgamiento de un período adicional de duración de la 
concesión de acuerdo con el régimen jurídico propio del contrato de concesión adjudicado 
a Invicat. 
 
Tercero. Que al finalizar el período concesional, estas autopistas reviertan a la 
Generalidad de Cataluña y no sea privatizada su gestión con una nueva concesión.” 
 
S’aprova la moció per assentiment 
 
 
 
 


