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RESUM DE LA SESSIO  DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 

21 DE FEBRER DE 2018 
 
 
 

3. SECRETARIA GENERAL 
3.1. EXP. A102-2018-225 DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DEL DECRET 
D'ALCALDIA 2018/112, DE 18 DE GENER, DE MODIFICACIÓ DE DELEGACIONS 
GENÈRIQUES I ESPECÍFIQUES  D'ATRIBUCIONS DE L'ALCALDE EN ELS TINENTS 
D'ALCALDE, REGIDORS I REGIDORES 
 
El Ple es dóna per assabentat del decret d’alcaldia número 2018-112 de modificació de les 
delegacions genèriques i específiques d’atribucions en els tinents d’alcalde, regidors i 
regidores fruit de la incorporació del nou regidor de l’equip de govern senyor Rafael Navarro 
Alvarez. 
 
 
3.2. EXP. A102-2018-238. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DEL DECRET 
D'ALCALDIA 2018/113, DE 19 DE GENER, DE MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ JUNTA 
DE GOVERN LOCAL 
 
El Ple es dóna per assabentat del decret d’alcaldia número 2018-113 de modificació de la 
composició de la Junta de Govern Local fruit de la incorporació del nou regidor de l’equip 
de govern senyor Rafael Navarro Alvarez. 

 
 
3.3. EXP. A102-2018-378. CANVI REPRESENTANTS A DIVERSOS ÒRGANS 
COL·LEGIATS GRUP MUNICIPAL CiU 
 
S’aprova, per assentiment el canvis de representants del grup municipal de CIU a les 
Comissions informatives d’Administració i Organització Interna, Acció Social- Atenció a les 
persones i de representant de l’Ajuntament al Consorci per a la Normalització Lingüística, 
fruit de la incorporació del nou regidor de l’equip de govern senyor Rafael Navarro Alvarez. 
 

 
4. RECURSOS HUMANS 
4.1. EXP. F116-2017-5929 DONAR COMPTE DECRET D'ALCALDIA 2017-1533, DE 
DATA 19-12-2017, NOMENAMENT DEFINITIU PERSONAL EVENTUAL. 
 
El Ple es dona per assabentat del decret d’alcaldia 2017-1533 de nomenament definitiu de 
les quatre persones que ocupen llocs de treball de personal eventual. 
 
 
4.2. EXP. F103-2018-158. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE L’INFORME DE 
RECURSOS HUMANS SOBRE PERSONAL EVENTUAL MUNICIPAL 4T TRIMESTRE 
2017 
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El Ple es dóna per assabentat de l’informe emès pel Departament de Recursos Humans,  
sobre l’acompliment respecte al personal eventual dels límits de la l’article 104 bis de la 
Llei 7/1985. 
 
 
5. SERVEIS ECONÒMICS 
5.1. INTERVENCIÓ 
5.1.1. EXP. G107-2018-88. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 2018/260, 
DE 13 DE FEBRER DE 2018, LIQUIDACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2017 
 
El Ple es dóna per assabentat del decret d’alcaldia 2018-260 d’aprovació de la liquidació 
del pressupost general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2017. 
 
  
5.1.2. EXP. G119-2018-347. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDIT NÚM. 1 DE L’EXERCICI 2018 
 
S’aprova , amb el vot favorable dels grups municipals CIU, C,S, PSC-CP, ERC-JXP i PP,  i 
en contra dels grups municipals CP-PA, i ICV-EUiA el reconeixement extrajudicial de crèdit 
número 1 de l’exercici 2018. 
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
 
5.1.3. EXP. G103-2018-571. MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES NÚM. 3 I NÚM. 
4 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇADA AMB 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 
 
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 les modificacions pressupostàries núm. 
3 i núm. 4 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançada 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.  
 
 
5.2. TRESORERIA 
5.2.1. EXP. G119-2018-56. DONAR COMPTE INFORME TRIMESTRAL SOBRE 
COMPLIMENT DE TERMINIS PREVISTOS DE PAGAMENT OBLIGACIONS I CÀLCUL 
PERÍODE MIG PAGAMENT 4T TRIMESTRE 2017 
 
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 2017.  
 
 
5.3. GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
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5.3.1. EXP. G142-2018-542. DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT 
MUNICIPAL PELS BÉNS IMMOBLES SITUATS AL C. FRANCESC MAS ABRIL, 13 I 16 
(PISCINES MUNICIPALS) 
 
S’aprova , amb el vot favorable dels grups municipals CIU, C,S, PSC-CP, ERC-JXP, ICV-
EUiA-E i  PP,  i en contra del grup municipal CP-PA, la declaració d’utilitat municipal dels 
béns immobles corresponents a les piscines municipals on  desenvolupa les activitats el 
concessionari Club Natació Premià-Pool Gestora Esportiva SL Unió Temporal d’empreses, 
als efectes de l’art. 5 de l’ordenança fiscal 2.1 que regula la bonificació del 95% de l’impost 
sobre béns immobles.  
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
 
EXP. M112-2017-5984. APROVACIÓ MODIFICACIÓ I RECTIFICACIÓ D’OFICI 
ACORD PLE 17/01/2018 DE DECLARACIÓ DE FIRES D’INTERÈS LOCAL A EFECTES 
TRIBUTARIS, ANY 2018 
 
S’aprova, per assentiment, la modificació i la rectificació d’ofici de l’acord de Ple de data 
17.01.2018, esmenant l’error material de la festa romana de Can Farrerons per “durant 
el mes de març”, així com el de la fira de l’estampació per “durant el mes de setembre”. 
 
 
EXP. C173-2018-833. REVISIÓ TARIFES ANY 2018 DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI 
 
S’aprova, per assentiment, informar desfavorablement la revisió de tarifes sol·licitada per 
la concessionària de serveis d’abastament d’aigua potable domiciliària, SOREA, SAU . 
 
 
6. MOCIONS 
 
6.1-6.2 EXP. A116-2018-847. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS 
ICV-EUiA-E, ERC-JxP i PSC-CP DEMANANT A L’EQUIP DE GOVERN LA RECLAMACIÓ 
A LA GENERALITAT DE CATALUNYA ELS PAGAMENTS PENDENTS A L’ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL 
 
1) Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment immediat a la 
sentència del TSJC per la qual li obliga a pagar les subvencions de tres cursos als 36 
ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute contret i pendent d’abonar per 
la gestió del servei de les escoles bressol del municipi.  
 
2) Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que d’acord amb l’escrit de la sentència 
del TSJC retorni també el deute contret i pendent d’abonar per la gestió del servei de les 
escoles bressols a aquest municipi, que tot i no plantejar-li amb anterioritat cap recurs 
directe per la via judicial des d’aquest consistori al Govern de la Generalitat, si que hi ha 
pendent un deute per aquesta gestió pels mateixos cursos escolars del 2012 a 2015, i que 
preveu aquesta sentència.  
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3) En cas que el Departament d’Ensenyament no compleixi amb els seus compromisos 
iniciar les mesures pertinents, inclosa la via judicial, per tal que la Generalitat faci efectius 
els mateixos de la mateixa manera que ho han fet altres ajuntaments del país. 
 
4) Instar al govern de l’Estat espanyol a rescabalar els imports que va deixar de 
subvencionar a partir de l’any 2008 per als ensenyaments d’educació infantil que pugen a 
88 milions d’euros per exercici econòmic.  
 
5) Donar trasllat d’aquest acord al govern de l’Estat espanyol, al Govern de la Generalitat, 
al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis 
de Catalunya i a l’escola bressol del municipi Els Gafarrons.” 
 
S’aprova  la moció per assentiment. 
 
 
6.3. EXP. A116-2018-604. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-JxP 
PER DEMANAR EL NOMENAMENT DE LA PLAÇA DE L’1 D’OCTUBRE DE 2017 A 
PREMIÀ DE MAR 
 
 
PRIMER.- Traslladar a la Comissió de Nomenclàtor, la proposta de definir el nom de la 
Plaça de l’ 1 d’Octubre 2.017 a Premià de Mar com a reconeixement a tantes Catalanes i 
Catalans que hem vist trepitjats els nostres drets i llibertats, tant individuals com 
col·lectives. 
 
SEGON.- Com que existeixen espais públics sense cap nomenclatura, és proposa la 
ubicació d’aquest nomenclàtor a la Plaça de l’espai davant del Poliesportiu Municipal del 
Voramar, que properament serà remodelada i que actualment no te nom.” 
 
S’aprova  la moció amb  el vot favorable dels grups municipals  CIU, CP-PA, ERC-JxP i ICV-
EUiA-E i en contra dels grups municipals C,s, PSC-CP i PP. 
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
La moció corresponent al punt 6.4 es retira de l’ordre del dia per tal de complimentar els 
informes corresponents. 
 
6.5. EXP. A116-2018-744. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-
JXP I PSC-CP PER RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU DEL SISTEMA PÚBLIC DE 
PENSIONS 
 
Primer. Instar el Govern de l’Estat a lligar per llei la revalorització de les pensions a l’IPC: 
les pensions no poden revaloritzar-se per sota de l’increment de cost de la vida, i impulsar 
els canvis legislatius per derogar qualsevol mesura que ho contradigui. 
 
Segon. Establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura que ja s’ha 
adoptat en molts ajuntaments, permetent així augmentar les cotitzacions més baixes. 
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Tercer. Adoptar mesures fiscals que premiïn les empreses que apliquin polítiques 
retributives superiors a les recollides en els convenis col·lectius d’aplicació, ja que amb uns 
salaris superiors s’incrementa l’ingrés per cotitzacions. 
 
Quart.  Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals de 
l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions, com les despeses següents entre 
d'altres:  
 

a) Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes planes, etc). 
Si es considera necessari mantenir alguna, hauria de ser per la via de bonificacions i 
a càrrec dels PGE.  
 
b) Les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat Social, de 
la mateixa manera que es fa amb la resta d'organismes públics.  

 
Cinquè. Afavorir la negociació col·lectiva en polítiques retributives perquè aquestes puguin 
recuperar el terreny perdut des de 2007 i recuperar el poder adquisitiu que s’ha vist minvat 
per la crisi econòmica i que revertiria en un increment de les cotitzacions. 
 
Sisè. Adoptar les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga inactivitat de la 
persona treballadora, de baixa cotització per salaris baixos o per prestació laboral a temps 
parcial, siguin redimensionats per al seu còmput en el càlcul de la pensió de jubilació. 
 
Setè. Adoptar les mesures necessàries per part del Govern de l’Estat, tant legislatives com 
de gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el pressupost de les pensions 
derogant la llei que es desprèn de la reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola 
que obliga com a deure primordial al pagament del deute: cal evitar que el govern estatal 
de torn pugui recórrer, per falta de previsió i de sensibilitat social, als estalvis generats per 
les aportacions de molta gent treballadora durant molts anys sense un acord amb els 
agents socials.  
 
Vuitè. Promoure el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc català de 
relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social no sigui possible sostraure 
els ingressos generats per les cotitzacions de les persones treballadores per fer front a la 
mala gestió i previsió fetes pels diferents governs de l’estat. 
 
Novè. Promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades 
actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un factor corrector que 
compensi la diferència de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la vida laboral 
a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat.  
 
Desè. Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes i als grups polítics al 
Parlament 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 l’abstenció dels grups municipals C,s i PP. 
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Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
 
6.6. EXP. A116-2018-747. MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS 
MUNICIPALS SOBRE LA DECISIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE TANCAR 
UNA LÍNIA DE P3 DE L'ESCOLA SANT CRISTÒFOL I UNA LÍNIA DE 1R D'ESO DE 
L'INSTITUT 
 
 

1. Donar suport a la carta de l’alcalde on sol·licita al Departament que es replantegi la 
decisió. 
 

2. Comunicar al Consell Escolar Municipal l’esmentat acord. 
 

3. Comunicar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
l’esmentat acord i insistir, com a consistori i municipi, en la petició de 
replantejament de la decisió, donant-nos marge per acabar de definir el mapa 
escolar del nostre municipi.” 

 
 
S’aprova la moció per assentiment. 
 
 
 
 
 


