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RESUM DE LA SESSIO  DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 26 D, ABRIL  
DE 2017 
 
 
3. ALCALDIA 
3.1. EXP. I106-2016-3874. RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 2017/254, DE 
DATA 9 DE MARÇ, SOBRE MODIFICACIÓ PLA FINANCER PRÒRROGA (2017-
2018) PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL SANTA MARIA – SANTA ANNA-TIÓ 
 
S’aprova per assentiment la ratificació del decret d’alcaldia 2017/254 pel que s’aprova la 
modificació del pla financer de la pròrroga del PII Santa Maria-Santa Anna-Tio per 
ajustar-lo a l’horitzó temporal 2017-2018 d’acord amb els instruccions de la Secretaria 
General del Departament de Vicepresidència, d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya de 14.12.2016. 
 
 
4. SECRETARIA GENERAL 
4.1.1. EXP. A102-2017-1428. CANVI REPRESENTANT GRUP MUNICIPAL C'S AL 
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 
S’aprova per assentiment el nomenament de la sra. Raquel Solana Sanguinetti com a 
vocal del Consell Escolar municipal en substitució del sr. Rubén Martinez Goy. 
 
 
4.1.2. EXP. A102-2017-1572. CANVI REPRESENTANT ICV-EUiA-E AL CONSELL 
ESCOLAR MUNICIPAL 
 
S’aprova per assentiment el nomenament del sr. Ernest Martín Diaz com a vocal del 
Consell Escolar municipal en substitució del sr. Jose Maria Martín Ruiz. 
 
 
5. RECURSOS HUMANS 
5.1. EXP. F103-2017-1505. DONAR COMPTE INFORME PERSONAL EVENTUAL 
MUNICIPAL, 1ER TRIMESTRE 2017 
 
El Ple es dóna per assabentat del contingut de l’informe sobre personal eventual 
corresponent al quart trimestre 2016 que assenyala que el número de llocs de treball 
ocupats per personal eventual es de 4. 
 
 
6. SERVEIS ECONÒMICS 
6.1. INTERVENCIÓ 
6.1.1. EXP. G102-2017-799. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA 
300/2017, DE DATA 21 DE MARÇ DE 2017, SOBRE APROVACIÓ DELS PLANS 
PRESSUPOSTARIS 2018-2020    
 
El Ple es dóna per assabentat del contingut del decret 300/2017 pel que s’aprovà els 
plans pressupostaris a mig termini pel període 2018-2020, a partir de la liquidació del 
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pressupost i en aplicació del que disposa la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat financera.  
 
 
6.1.2. EXP. G102-2016-3632. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ANNEX D'INVERSIONS 
PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT PREMIÀ DE MAR EXERCICI 2017 
 
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 de l’annex 
d’inversions del pressupost general de l’ajuntament exercici 2017 per modificació de la 
consignació i finançament d’alguns d’ells. 
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
 
6.1.3. EXP. G103-2017-1583. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 11 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇADA AMB 
BAIXES 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 11 consistent en desistir de continuar l’execució de determinades despeses per 
finançar altres. 
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
 
6.2. TRESORERIA 
6.2.1. EXP. G126-2017-349. ADJUDICACIÓ D'UNA CONCERTACIÓ D'UNA 
OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI 
 
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 11 consistent en desistir de continuar l’execució de determinades despeses per 
finançar altres. 
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
 
7. ÀREA DE PARTICIPACIÓ 
7.1. CULTURA 
7.1.1. EXP. T115-2017-1186. CONVENI DE CESSIÓ SALES ESPAI L’AMISTAT A 
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL CENTRE L’AMISTAT 
 
S’aprova per assentiment el conveni anual de cessió de sales de l’espai l’Amistat a 
l’Associació cultural Centre l’Amistat. 
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8. MOCIONS 
8.1. EXP. A116-2017-1010. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CP-PA 
PER A LA CREACIÓ DEL PROTOCOL DELS ELEMENTS DE CULTURA POPULAR I 
TRADICIONAL DE LA FESTA MAJOR DE PREMIÀ DE MAR 
 
Primer- Crear un protocol dels elements de cultural popular i tradicional de la Festa Major 
de Premià de Mar que tingui com a principal objectiu ser una eina útil, una guia per a 
totes les persones i entitats que s’hi senten implicades i també per a les que tinguin 
interès a saber quins són i com tenen lloc els actes tradicionals de la festa. 
 
Segon- Que el protocol reculli les normes que tenen per objectiu evitar arbitrarietats i 
conflictes d’interessos entre les institucions i els grups que hi participen. Detallant, per 
exemple, seqüències cronològiques, grups de participació, itineraris, o llocs i horaris 
exactes on es duen activitats a terme. 
 
Tercer- Que el protocol tingui l’objectiu de fixar en un text escrit tot el conjunt de 
coneixements i percepcions latents sobre els elements de cultura popular i tradicional, 
que han esdevingut, amb els anys i per a molta gent, tradicions, i fer-los explícits. 
 
Quart- Que el protocol s’elabori amb la participació de la Comissió de Pirates i 
Premianencs, els grups que formen part de De Bòlit!, representants del Consell Municipal 
de Cultura, tècnics municipals i reconeguts experts en cultura popular i tradicional, i que 
aquests mateixos estableixin la flexibilitat i l’actualització d’aquest per tal que sempre es 
mantingui vigent, lògic, i pràctic.” 
 
Es denega l’aprovació de la moció en obtenir el vot favorable dels grups municipals CP-
PA, ERC-JXP i ICV-EUIA-E, en contra dels grups municipals CIU i PSC-CP 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.  
 
 
8.2. EXP. A116-2017-1011. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CP-PA 
PER DECLARAR LA FESTA MAJOR DE PIRATES I PREMIANENCS PATRIMONI 
FESTIU DE CATALUNYA 
 
Primer- Actualització de les dades a l’Inventari del Patrimoni Festiu de Catalunya, 
actualment des actualitzades, o si més no, poc treballades amb la situació actual de la 
festa, on pi on Pirates i Premianencs ha esdevingut. 
 
Segon- Realitzar la recollida d’informació històrica i requisits necessaris per tal d’estar en 
disposició d’iniciar els tràmits de petició al Departament de Cultura de la Generalitat, per 
tal que inclogui la Festa de Pirates i Premianencs en el Catàleg del Patrimoni Festiu de 
Catalunya així que es compleixin els 25 anys de la festa.  
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Tercer- Arribat el moment, després de celebrar els 25 anys de Pirates i Premianencs, es 
valorarà amb la comissió si és oportú engegar els corresponents tràmits.” 
 
Es denega l’aprovació de la moció en obtenir el vot favorable dels grups municipals CP-
PA, ERC-JXP i ICV-EUIA-E, en contra dels grups municipals CIU i PSC-CP i l’abstenció dels 
grups municipals C,S i PP. 
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
 
8.3. EXP. A116-2017-1012. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CP-PA 
PER A LA CREACIÓ D'UN CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE LA FESTA MAJOR 
 
Primer- Crear un centre-arxiu de documentació de la Festa Major de Premià de Mar, 
vinculat a l’arxiu històric de Premià de Mar, que posi a l’abast dels ciutadans tota la 
informació sobre la festa i que salvaguardi la producció documental, en totes les seves 
manifestacions i en tots els seus suports (tant elements físics com electrònics). Així com 
també que faci divulgació del patrimoni documental i el testimoni de la memòria 
col·lectiva de la Festa. 
 
Segon- La creació d’aquest centre-arxiu de la festa anirà lligat al trasllat d’oficines de 
l’ajuntament a Ca l’Escoda, alliberant així equipaments municipals per poder trobar una 
ubicació adient per poder-se visitar i consultar per qualsevol  ciutadà. 
 
Tercer- Aquest arxiu de la Festa serà de gestió municipal.” 
 
S’aprova la moció amb el vot favorable dels grups municipals CIU, CP-PA, PSC-CP, ERC-
JXP, ICV-EUIA-E i  l’abstenció dels grups municipals C,S i PP. 
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
 
8.4. EXP. A116-2017-1579. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL C’s 
REFERENT ALS CONTRACTES MENORS: PUBLICITAT, TRANSPARÈNCIA I 
CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA 
 
PRIMERO.- Crear de un Registro Municipal de Empresas por sectores, a las que se les 
haga llegar las ofertas de contratación, manteniendo los principios de publicidad y libre 
concurrencia amparados por la Ley. Para ello se habilitará y publicitará un mecanismo 
para que, toda empresa que lo solicite, sea incluida en dicho Registro Municipal, que se 
unirá con la base de datos ya existente en el Ayuntamiento. El Registro Municipal de 
Empresas podrá ser consultado por cualquier ciudadano a través de la web del 
Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO.-  Que exista una publicación, tanto en la web del Ayuntamiento de Premià de 
Mar, como en el tablón de anuncios del mismo, de las licitaciones que se vayan a 
realizar, en lo referente a contratos menores. 
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TERCERO.- Establecer un Procedimiento electrónico de Contratos Menores, que permita 
tramitar por esta vía, los contratos menores de SUMINISTROS y SERVICIOS  cuyo 
importe sea superior a 1.500 euros e inferior a 18.000 euros (IVA no incluido) y OBRAS 
con un importe superior a 1.500 euros e inferior a 50.000 euros (IVA no incluido). 
 
En el caso de que el importe del contrato menor sea superior a 18.000 euros e inferior a 
50.000 euros, será preceptiva la incorporación en la publicación de una memoria 
valorada, o si se estimare necesario, proyecto firmado electrónicamente por el técnico 
competente.  
 
CUARTO.- En las comisiones informativas de Administración y Organización Interna se 
dará cuenta a los grupos, de los contratos menores que se vayan suscribiendo por el 
Ayuntamiento.  
 
QUINTO.- Que se publiquen, en el Portal de Transparencia, los datos estadísticos sobre el 
porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de 
los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.” 
 
Es denega l’aprovació de la moció en obtenir el vot favorable dels grups municipals C,S, 
ICV-EUIA-E i PP, en contra dels grups municipals CIU i PSC-CP 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.  
 
 
8.5. EXP.A116-2017-1617 MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CiU I 
PSC PER LA CONVIVÈNCIA I EL DRET AL DESCANS DEL VEÏNATGE DE LA PLAÇA 
DE LA SARDANA 
 

1) SOL·LICITAR al Sr. alcalde, com a òrgan competent, que tramiti expedient per a 
limitar l’horari de funcionament per raons d’ordre públic als establiments Bar la 
Sardana i el PICA-PICA 24H. 

 
2) PROPOSAR el següent horari de tancament: 

 
Fins a les 00.30 h de dilluns a dijous. 
Fins a l’1h els divendres, dissabtes i vigília de festius. 
 
Horari de tancament dies especials: 
De dijous a dilluns de Setmana Santa fins a l’1 h. 
De dijous a dimarts de Carnestoltes fins a l’1 h. 
Del 21 de desembre al 6 de gener fins a l’1 h. 
La nit de cap d’any fins a les 3 h. 
De l’1 de juny al 15 de setembre fins l’1 h. 
Amb motiu de la festa major fins a les 3 h. 
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3) TRASLLADAR aquests acords a l’Alcaldia de Premià de Mar, als interessats, al 
Síndic de Greuges, a la Direcció General d’Administració de Seguretat del 
Departament d’Interior i a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de 
Catalunya.” 

 
S’aprova la moció amb el vot favorable dels grups municipals CIU, CP-PA,  PSC-CP, ERC-
JXP, ICV-EUIA-E i  i l’abstenció dels grups municipals C,S i PP. 
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
 
8.6. EXP. A116-2017-1620. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-
EUiA-E PER LA CREACIÓ D’ARXIU NOMENCLATOR DE LA NOSTRA POBLACIÓ 
 
Primer.- Crear un espai a la web de l’Ajuntament, on hi hagi una breu explicació del 
nomenclàtor dels carrers i/o places de la nostra vila, fent referència als diferents noms 
que han anat tenint al llarg d ela història, i prestant especial interès als relatius als fets, 
espais i/o personatges propis de Premià de Mar. 
 
Segon.- Coordinar la creació d’aquest espai web amb la regidoria de cultura i el seu 
projecte Arrela’t i la Comissió del Nomenclàtor per tal que puguin participar els alumnes 
dels centres escolars de la població, si així ho decideixen. 
 
Tercer.- Que el procés de creació d’aquest espai pugui recollir aportacions i participació 
per part de la ciutadania. 
 
Quart.- Notificar a la Comissió del Nomenclàtor de Premià de Mar la següent proposta i 
acords.” 
 
S’aprova la moció amb el vot favorable dels grups municipals  CP-PA, C,S, ERC-JXP i ICV-
EUIA-E, en contra dels grups municipals CIU i PSC-CP i l’abstenció del grup municipal  
PP. 
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


