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RESUM DE LA SESSIO  DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 27 DE SETEMBRE 
DE 2017 
 
 
4. EXP. A105-2017-4017. PRESA POSSESSIÓ REGIDOR GRUP MUNICIPAL CP-PA 
SR. MIQUEL MORENO ROLDÁN 
 
El sr. Miquel Moreno Roldan pren possessió del seu càrrec com a regidor de l’Ajuntament 
de Premià de Mar, per CRIDA PREMIANENCA – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – 
POBLE ACTIU, en substitució per renuncia del regidor Pau Pañella Sandez. 
 
5. SECRETARIA 
5.1. EXP. C102-2017-4324 DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DEL DECRET 
D’ALCALDIA 2017/959, DE 7 DE SETEMBRE, I DEL RECURS PRESENTAT PEL 
GRUP MUNICIPAL C’s 
 
El Ple es dona per assabentat del decret d’alcaldia 2017/959 de suport al referèndum 
convocat per al dia 1 d’octubre de 2017, del decret presentat pel grup municipal C, S 
contra el mateix i de l’informe emès per la secretaria de l’Ajuntament. 
 
5.2. EXP. A102-2017-3899. MODIFICACIÓ ACORD DELEGACIÓ COMPETÈNCIES 
EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Es modifica l’acord del Ple municipal de data 21 d’octubre de 2015 de delegació de 
competències del Ple en la Junta de Govern Local per tal d’adequar la corresponent a 
l’atorgament de bonificacions de ICIO per a determinades obres. 
 
6. SERVEIS ECONÒMICS 
6.1. INTERVENCIÓ 
6.1.1. EXP G107 2017 1502 INFORMACIÓ SOBRE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DEL 2017    
 
El Ple resta assabentat de la informació sobre l'execució del pressupost corresponent al 
segon trimestre de l’any  2017. 
 
6.1.2. EXP G108-2017-2507 APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 
2016    
 
S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals CIU, PSC-CP, C,S, ERC-JXP i PP, en 
contra del grup municipal CP-PA, i l’abstenció del grup municipal ICV-EUIA-E el compte 
general corresponent a l’exercici 2016. 
  
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
6.2. TRESORERIA 
6.2.1. G119 2017 20 INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT 2N TRIMESTRE 
2017    
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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 segon trimestre 2017. 
 
7. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
7.1. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA 
7.1.1. EXP. I103-2017-609. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL EN L'ÀMBIT DE CAN SANPERE. APROVACIÓ 
PROVISIONAL  
 
S’aprova provisionalment amb el vot favorable dels grups municipals CIU, C,S, PSC-CP i 
PP, en contra dels grups municipals ERC-JXP i ICV-EUIA-E, i l’abstenció del grup 
municipal CP-PA,  la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal corresponent a 
l’àmbit de Can Sanpere. 
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
8. MOCIONS 
8.1. EXP. A116-2017-4222. DECLARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR 
DE CODEMNA ALS ATEMPTATS DE BARCELONA I CAMBRILS DEL 17 D’AGOST 
 
“L’Ajuntament de Premià de Mar condemna unànimement els brutals atemptats comesos 
a Barcelona i Cambrils el passat 17 d'agost. L’Ajuntament expressa el seu condol per les 
víctimes mortals i mostra tot el seu suport als amics i familiars, i vol així mateix 
manifestar el desig que els ferits es puguin recuperar d'una manera ràpida i efectiva de 
les seqüeles físiques i psicològiques dels atemptats. 
 
El dolor provocat per aquestes accions terroristes de violència extrema ha colpit tot 
Catalunya. L’Ajuntament de Premià de Mar, però, vol posar en valor la resposta que ha 
donat la societat catalana. Davant d'una situació d'extrema gravetat, la ciutadania, les 
institucions i els serveis públics del país han actuat d'una manera exemplar. 
 
Cal remarcar, en aquest sentit, la tasca excel·lent dels serveis d'emergències i 
d'urgències mèdiques, i també la dels cossos de seguretat. L'eficàcia de l'actuació policial 
ha permès controlar amb gran rapidesa l'amenaça que representaven els autors dels 
atemptats, i les informacions i les comunicacions oficials facilitades per les institucions i 
els serveis públics han ofert a la ciutadania la serenitat necessària en un context tan 
traumàtic. 
 
L’Ajuntament de Premià de Mar vol destacar d'una manera especial la reacció cívica de la 
societat catalana, que ha mostrat des del primer moment un immens esperit solidari, i ha 
sabut respondre majoritàriament amb la maduresa necessària per a saber distingir entre 
la utilització espúria de les religions com a font d'extremisme violent i la pacífica 
convivència de les diverses identitats religioses presents a Catalunya. 
 
L'execrable objectiu últim dels terroristes és generar por i odi a la societat contra la qual 
atempten i aniquilar valors essencials com la llibertat o el respecte a la diferència. És per 
això que és tan important la resposta serena, solidària i pacífica que la societat catalana 
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ha donat davant dels atemptats: la resposta d'una societat democràticament madura i 
cohesionada entorn de la pluralitat i la llibertat. 
 
L’Ajuntament de Premià de Mar fa una crida a continuar treballant per la democràcia i la 
cohesió social al nostre país. La pluralitat només es pot defensar des de la democràcia, i 
la democràcia és la garantia per a viure en una societat plural i diversa i, alhora, 
cohesionada. 
 
L’Ajuntament de Premià de Mar agraeix totes les mostres internacionals de solidaritat 
rebudes. Cal tenir ben present que els atemptats de Barcelona i Cambrils s'afegeixen als 
que en els darrers anys han patit altres ciutats d'arreu del món, d'una manera 
especialment sagnant i constant en les zones en conflicte i en països en situació 
d'extrema pobresa. En aquest sentit, L’Ajuntament de Premià de Mar referma el seu 
compromís amb la cultura de la pau, recollit en l'Estatut, reiterat en diverses declaracions 
institucionals i emparat, entre d'altres lleis, per la Llei de foment de la pau. Aquest 
compromís obliga a aprofundir en valors com la tolerància i el diàleg, a fer una tasca de 
prevenció dels extremismes violents i a promoure activament una cultura de pau i no-
violència. Una cultura de pau que ha d'apostar per la resolució dels conflictes armats i 
per la superació de les situacions d'injustícia. 
 
Alhora, L’Ajuntament de Premià de Mar es compromet a treballar de manera integral en 
diferents àmbits per millorar l'eficàcia en la prevenció de la radicalització i la lluita contra 
el terrorisme. 
 
Així mateix, L’Ajuntament de Premià de Mar es compromet a continuar treballant 
permanentment per garantir els drets i les llibertats individuals i col·lectives que 
defineixen la nostra democràcia. Perquè la solidaritat, la llibertat i la convivència pacífica 
en la diversitat són la derrota del terrorisme.” 
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