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RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA CORRESPONENTS A LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 15/03/2017 

 

 

1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors 

 

2. Informació Oficial 

 

3. Alcaldia 

3.1. Exp. Y104-2016-2530. Constitució de la Comissió Municipal de 

Protecció Civil de Premià de Mar.  

 

Es proposa al Ple la creació d’una Comissió Municipal de Protecció Civil perquè 

permet que el municipi disposi d’un organisme qualificat amb capacitat operativa i 

potestat de fer front a les emergències sobrevingudes dins el terme municipal. 

Aquesta comissió estarà composta per representants del govern i dels grups 

municipals i per responsables tècnics de l’Ajuntament i d’altres administracions que 

disposen de serveis afectats pels plans de protecció (Bombers i Mossos 

d’Esquadra). 

 

4. Serveis Econòmics 

4.1. Intervenció 

4.1.1. Exp. G103-2017-873. Modificació pressupostària núm. 7 de 

transferència de crèdit 

 

Dins del projecte Ajuntament Jove i per evitar que es converteixi únicament en 

propostes d’oci i incidir en l’impacte social i la consciència de l’entorn es varia la 

metodologia del projecte passant per la realització de sessions a totes les classes 

de 4rt d’ESO de totes les escoles de Premià per detectar necessitats individuals i 

col·lectives.  

 

Tant el programa com el cartell de Festa Major són uns materials molt esperats per 

la ciutadania i que són la principal font d’informació dels actes que es faran durant 

la Festa. És necessari poder disposar d’aquest material per oferir-lo a tots els 

ciutadans. 

 

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’inicia expedient de procediment de declaració de caducitat de les concessions 

sobre nínxols, per impagament de les taxes de Cementiri Municipal durant 4 anys o 

més. Transcorregut el termini per presentar al·legacions o posar-se al corrent de 

pagament dels deutes tributaris per conservació del nínxol, sense que aquestes 

s’hagin efectuat per part dels titulars, es procedeix a declarar la caducitat de les 

concessions relacionades per manca de pagament de les taxes corresponents. 

 

5. Contractació 



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 general 
 

 

 

 

 

5.1. Exp. C169-2017-520. Modificació encàrrec de gestió de serveis de 

neteja i manteniment d'edificis municipals 

 

Es modifica l’encàrrec de gestió efectuat a l’empresa municipal PREMIA SERVEIS 

MUNICIPALS de forma que passarà a efectuar exclusivament les tasques pròpies de 

la figura del responsable del contracte de serveis de neteja i manteniment d’edificis 

municipals corresponent però la contractació del servei a l’Ajuntament. 

 

6. Àrea de Participació 

6.1 Promoció Econòmica 

6.1.1. Exp. M112-2017-865. Declaració fires d’interès local a efectes 

tributaris 

 

L’Ordenança Fiscal número 3.5, en el seu article 6, declara no subjectes a la taxa 

d’ocupació de la via pública a les fires que siguin declarades d’interès local pel Ple 

Municipal. 

 

Tant pel seu contingut cultural com pel fet que hi ha certes activitats que es 

programen per dinamitzar l’activitat comercial al municipi es proposa al Ple la 

declaració com a fires d’interès local a 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 

d'Interès Local de la fàbrica de Can Sanpere. Al.legacions JOSEL SL. 

 

La proposta que es presenta és la Resolució de les al·legacions presentades per 

JOSEL SL. contra l’acord del Ple municipal de data 21-12-16 d’inici del procediment 

per a declarar BCIL la fàbrica de Can Sanpere en el sentit favorable de l’al·legació 

tercera i suspendre el procediment fins que puguin accedir al seu immoble i aportar 

la documentació pertinent en el tràmit d’al·legacions. 

 

8. Mocions 

8.1. Exp. A116-2017-942. Moció presentada pel grup municipal C’s per la 

revisió i modificació de l’ordenança reguladora de l’impost sobre 

l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) i la 

devolució dels ingressos indeguts als ciutadans 

 

El grup municipal C’s proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
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Primero.- Que de forma urgente disponga: 

 

a) De los medios materiales y humanos, que faciliten los trámites de solicitud de 

devolución de ingresos indebidos, a todos aquellos contribuyentes que acrediten 

no haber obtenido plusvalías con la transmisión de inmuebles sitos en nuestra 

localidad, siempre y cuando no hubiera transcurrido el periodo de cuatro años, 

desde que finalizó el plazo para presentar la autoliquidación del Impuesto sobre 

el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Y que tras la 

correspondiente verificación efectuada por los órganos de gestión tributaria, se 

admitan las alegaciones efectuadas por los contribuyentes, acordando proceder 

a la inmediata devolución de las cantidades cobradas indebidamente. 

 

b) Que con carácter general, del mismo modo que se comunica a los vecinos de 

Premià de Mar, el calendario fiscal anual del municipio, se proceda por la 

mismas vías a informarles de los medios que el Ayuntamiento pondrá a su 

disposición para, en el caso de hallarse en el supuesto descrito en el apartado 

a), puedan solicitar la correspondiente devolución por ingresos indebidos. 

 

Segundo.- Que de forma urgente, y 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, apruebe 

proyecto inicial de modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en el que se establezca 

que el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana, será del 0% en las situaciones acreditadas de 

inexistencia de incrementos de valor, lo que implicará que la aplicación del 

impuesto en estos casos, no sea confiscatorio. 

 

Tercero.- Que de manera subsidiaria, y con idéntica finalidad que el punto anterior, 

apruebe proyecto inicial de modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto 

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en el cual se 

establezca un régimen transitorio de gestión del impuesto, para los supuestos de 

inexistencia de incrementos de valor, hasta tanto no se produzca la reforma 

legislativa de la Ley de Haciendas Locales, en el que exclusivamente para estos 

supuestos, y de manera provisional, se establezca no liquidar el mismo, sin 

perjuicio de su posterior reclamación a los obligados tributarios, en el supuesto que 

la reforma legislativa permitiera dicha reclamación.  

 

La aplicación de este régimen transitorio, en ningún caso excederá el plazo 

legalmente previsto, para que se produzca la prescripción o caducidad de la 

obligación tributaria. 

 

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 

 

El grup municipal C’s proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
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1. Instar al Gobierno de la Generalitat, como titular de Rodalies, a definir 

claramente 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, con parada ferroviaria para el transporte de viajeros en la estación de 

Premià de Mar. 

 

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

España la voluntad de implantar dicho esquema de servicio, en el marco de la 

Comisión de seguimiento del Acuerdo sobre el traspaso a la Generalitat de 

Cataluña de las funciones correspondientes al servicio de transporte de viajeros 

por ferrocarril (RD 2034/2009). 

 

3. 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. 

 

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 y al Gobierno de España. 

 

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 a l’AMI 

 

El grup municipal PP proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

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.  

 

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 

 

El grup municipal ERC-JxP proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Creació d’una Comissió Tècnica que estaria integrada per entesos en la 

matèria, tan dels tècnics municipals de l’Ajuntament de Premià de Mar, com altres 

professionals externs i també amb la participació activa i supervisió del propietari 

del fons documental em Joan Gómez. 
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Segon.-  Aquesta Comissió Tècnica, ha de valorar, classificar i gestionar tota la  

documentació i establir els mecanismes per l’acceptació d’aquest fons documental  

per fer-ne d’ús públic, sota custòdia del municipi de Premià de Mar. 

 

Tercer.-  Establir un període màxim de vuit mesos, perquè la Comissió Tècnica 

emeti un informe tècnic sobre el contingut de la documentació aportada i cedida al 

municipi.  

 

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. 

 

9. Precs i preguntes 

9.1. Exp. A117-2017-947. Pregunta presentada pel grup municipal ICV-

EUiA-E sobre la difusió de les jornades de portes obertes 

 

El grup municipal ICV-EUiA-E formula les següents preguntes: 

 
PRIMER: quines accions s’han fet per incloure la convocatòria de la Mar Nova: 

cartelleria, pancartes i web. 

 

SEGON: quina serà l’oferta definitiva de línies de P3 i cóm es distribuirà als centres. 

 

9.2. Exp. A117-2017-948. Pregunta presentada pel grup municipal ICV-

EUiA-E sobre l’adequació de Can Salamó per l’ús de l’AE Amon Ra 

 

El grup municipal ICV-EUiA-E formula les següents preguntes: 

 

PRIMER: en quina fase es troba el projecte d’adequació.  

 

SEGON: s’ha realitzat la diagnosi d’entitats i associacions que hi podran tenir 

cabuda.   

 

TERCER: quin és el calendari previst per tal que l’A.E. Amon-Ra pugui iniciar la seva 

activitat en aquest espai. 

 

9.3. A117-2017-949 Pregunta presentada pel grup municipal ICV-EUiA-E 

sobre la Plaça de la República 

 

El grup municipal ICV-EUiA-E formula les següents preguntes: 

 

PRIMER: quines accions pensa fer l’equip de govern per col·locar i reubicar la placa 

malmesa? 
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9.4. Exp. A117-2017-1013. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

Sobre l’adequació de la Masia Can Salamó 

 

El grup municipal CP-PA formula les següents preguntes: 

 

En quina fase es troba l’elaboració del nou pla local de joventut? 

 

S’ha diagnosticat la situació de les entitats de la vila pel que fa a la necessitat 

d’espais per a realitzar les seves activitats o almenys llistat a aquelles que no 

disposen de local en condicions i podrien fer ús de Can Salamó? 

 

Quins erminis es preveuen per a què l’A.E. Amon-Ra pugui iniciar el seu trasllat, 

almenys parcial, a la masia de Can Salamó? 

 

Quin és el calendari previst per a dissenyar el nou equipament i iniciar la 

rehabilitació de la masia de Can Salamó? 

 


