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

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 21/06/2017 
 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 

 

 

2. INFORMACIÓ OFICIAL 

 

Als efectes de l'art. 42 del ROF, es fa constar que han restat des de la convocatòria 

a disposició dels regidors i regidores, per al seu examen, les resolucions de 

l'Alcaldia, del núm. 415/2017 al núm. 562/2017 (del 2 de maig al 31 de maig de 

2017); de la 1a. Tinença d’Alcaldia, del núm. 152/2017 al núm. 184/2017 (del 3 de 

maig al 31 de maig de 2017); de la 3a. Tinença d’Alcaldia, del núm. 75/2017 al 

núm. 95/2017 (del 2 de maig al 30 de maig de 2017); i de la 4a tinença d’alcaldia, 

el núm. 3/2017 (de 25 de maig de 2017). 

 

 

3. SECRETARIA GENERAL 
3.1. Exp A102-2017-2455. Canvi representant grup municipal ERC-JxP al 

Consell Escolar Municipal 

 

Es proposa, a petició del portaveu del grup municipal ERC-JxP, un canvi de 

representant al Consell Escolar Municipal, per substitució de l’actual. 

 

3.2. Exp. A102-2017-2851. Canvi representant òrgans col·legiats grup 

municipal C’s. 

 

El portaveu del grup municipal C’s proposa el nomenament a diferents òrgans 

col·legiats del regidor que prengué possessió del càrrec en el Ple municipal del mes 

de maig. 

 

4. RECURSOS HUMANS 

4.1. Exp.  F141-2017-2573. Autorització compatibilitat personal funcionari 

interí  

 

Es proposa l’autorització de compatibilitat d’una empleada interina, amb l’activitat 

privada d’assessora de documentació històrica. 

 

 

5. SERVEIS ECONÒMICS 

5.1. Gestió Tributària 

5.1.1. Exp. C168-2017-1726. Modificació de les Ordenances de Preus 

Públics núm.1 Serveis personals d’atenció al ciutadà, núm 2 Serveis de 

Promoció de la Ciutat i núm.3 Serveis d’Alcaldia.  

 

Es proposa al Ple Municipal , l’aprovació de la modificació de les següents 

Ordenances de Preus Públics : 
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- Ordenança Preu Públic 1. Serveis Personals d’Atenció al Ciutadà. 

- Ordenança Preu Públic 2. Serveis de Promoció de la Ciutat. 

- Ordenança Preu Públic 3. Servei d’Alcaldia 

 

5.2. Tresoreria 

5.2.1. Exp. G150-2017-2343. Aprovació comptes de gestió recaptatòria 

ORGT 2016 

 

Es proposa al Ple Municipal, l’aprovació de comptes de gestió recaptatòria de la 

ORGT 2016. 

L’Organisme de Gestió Tributària de Barcelona remet els comptes de gestió i 

recaptació de l’exercici 2016, de l’Ajuntament de Premià de Mar i de Premià Serveis 

Municipals SL, corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions 

d’ingrés directe, certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats, així 

com les multes de circulació per sancions imposades per l’Ajuntament de Premià de 

Mar, informat favorablement. 

 

5.3. Cementiri 

5.3.1. Exp J185-2016-2523 i Exp J185-2017-250. Declaració caducitat 

concessió nínxols Cementiri municipal i revocació acord Ple municipal de 

data 21-12-16, de declaració caducitat concessió nínxols Gregal 145-Sant 

Jaume 056-Xaloc 118 

 

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. I per 

una altre banda es revoquen cinc expedients de caducitat que els va ser declarada 

per acord del Ple de data 21 de desembre de 2016, per pagament parcial del deute. 

 

5.3.2. Exp. C167-2017-848. Ordenança del Cementiri municipal. Aprovació 

inicial 

 

S’inicia expedient de modificació de l’Ordenança del Cementiri municipal, i es passa 

a aprovació inicial el text de la nova ordenança. Es pretén efectuar una actualització 

del contingut de la vigent ordenança d’acord amb la realitat de l’actual prestació del 

servei i, així mateix, donar un període transitori per tal de finalitzar amb les 

denominades “concessions a perpetuïtat”, “concessions indefinides”, “els títols de 

propietat” i qualsevol altre que no sigui concessió amb un temps cert, ja que la 

normativa vigent ja no permet els títols a perpetuïtat. 

 

6. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

6.1. Planejament i Gestió Urbanística 

6.1.1. Exp. I103-2017-609. Modificació puntual del Pla d'Ordenació 

Urbanística Municipal de l'àmbit de Can Sanpere. Aprovació inicial 
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En data 13-11-14 el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya va declarar la 

nul.litat del Pla de millora urbana Can Sanpere. Com a conseqüència d’aquesta 

sentencia es promou la redifinició del planejament en el polígon de Can Sanpere, 

mitjançant una modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística municipal. 

 

6.2. Salut Pública 

6.2.1. Exp. C167-2017-881. Ordenança municipal reguladora d'ubicació de 

clubs de cànnabis i de les condicions d'exercici de la seva activitat. 

Aprovació inicial 

 

En els darrers anys han proliferat les peticions d’autorització municipal per a la 

instal·lació de clubs socials i associacions de fumadors de cànnabis. 

Amb l’Ordenança es vol regular l’activitat dels clubs socials de cànnabis del municipi 

respecte la seva ubicació i les condicions d’exercici que han de complir en matèria 

de seguretat, salubritat i higiene, amb l’objectiu de protegir a les persones usuàries 

i als veïns i veïnes, donant així compliment al que es va acordar pel Ple municipal 

en sessió de data 20-07-16. 

 

7. MOCIONS 

7.1. Exp. A116-2017-2671. Moció presentada pels grups municipals ERC-

JxP i CP-PA per regular els habitatges d'ús turístic a Premià de Mar  

 

Els grups municipals ERC-JxP i CP-PA proposen al Ple municipal l’adopció dels 

següents acords: 

 

Per part del grup municipal ERC-JxP: 

 

“PRIMER.- Elaborar i aprovar la regulació dels Habitatges d'Ús Turístic (HUT) a 

Premià de Mar, en un termini no superior als sis mesos a comptar des de 

l'aprovació d'aquesta moció. 

 

SEGON.- Incloure en aquesta regulació les mesures de detecció, inspecció i control 

del compliment presencial i telemàtic dels requeriments i condicions establerts 

legalment, manteniment i actualització del cens, així com l'establiment de les taxes 

municipals i sancions corresponents. 

 

TERCER.- Que l'Ajuntament de Premià de Mar impulsi i treballi conjuntament amb 

altres municipis veïns i administracions l'elaboració i coordinació d'estratègies 

comunes en l'àmbit de la promoció d'un turisme sostenible, ordenat i de qualitat. 

 

QUART.- Donar trasllat dels acords adoptats a la Federació d’AA.VV. de Premià de 

Mar COAC, a l’Associació del Gremi d’Hostaleria del Maresme, a les Administradores 

de Finques de Premià de Mar, al Parlament de Catalunya i al Departament 

d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.” 

 

Per part del grup municipal CP-PA: 

 

1- “Elaborar una regulació dels habitatges turístics mitjançant un Pla d’Usos sobre 

d’Allotjaments Turístics.  
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2- Incloure espais de debat oberts dins de l’elaboració del pla on es presentin 

dades sobre les places turístiques reals i entre tots els grups municipals, així 

com altres entitats relacionades amb la temàtica al poble (Consell d’urbanisme, 

Associacions Veïnals, etc.) fixar un sostre a les places turístiques. En aquests 

espais s’ha de buscar la coordinació amb les polítiques d’altres àrees per poder 

enfocar globalment el fenomen turístic (promoció econòmica, habitatge, 

urbanisme, medi ambient, etc.) 

 

3- Establir una moratòria indefinida de noves llicències d’habitatge d’ús turístic 

davant la creixent emergència habitacional i demanda d’habitatge per part dels 

premianencs i premianenques, només donant noves llicències si el pla conclou 

que es poden assumir i això no genera l’expulsió de persones del municipi. 

 

4- Captar els possibles habitatges d’ús turístic il·legals per incloure’ls a la Borsa 

d’Habitatge de Lloguer. Si no és possible captar-los per l’habitatge de lloguer 

social, sancionar qui incompleixi la llei. 

 

5- Limitar la concessió respecte les característiques físiques i de serveis, limitant la 

ubicació dins un mateix edifici, carrer o barri, la temporalitat (uns mesos a 

l’any), etc., exigint resposta afirmativa de l’ajuntament per aconseguir iniciar 

l’activitat, i instant-los també al pagament de les taxes i impostos pertinents. 

Limitar el nombre de llicències i agrupar-les a la rodalia per evitar la 

gentrificació del nucli urbà. 

 

6- Promocionar polítiques per garantir la socialització dels guanys del turisme, no 

només de les despeses. 

 

7- Donar coneixement d’aquesta moció al Consell Comarcal del Maresme i al 

Consorci de Promoció Turística del Maresme.” 

 

Els representants dels grups municipals ERC-JxP i CP-PA han manifestat, en sessió 

de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, que el contingut de la moció 

s’està consensuant per tal de presentar una moció conjunta. 

7.2 Exp. A116-2017-2697. Moció presentada pel grup municipal PP per 

impulsar la incorporació del cos de la Policia Local al "Sistema de 

seguiment integral dels casos de violència de gènere" al municipi  

 

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

 

“PRIMERO. Incorporar al Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento al “Sistema de 

Seguimiento Integral de los casos de violencia de género”, y aprobar el modelo de 

Acuerdo de Colaboración con el Ministerio del Interior que se acompaña como 

anexo I. 
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SEGUNDO. Iniciar la tramitación del expediente a través de la correspondientes 

Unidad de Coordinación o Violencia adscrita a la Subdelegaciones del Gobierno en la 

provincia /Delegación del Gobierno en la CC.AA, de acuerdo con la Guía de 

tramitación para la incorporación de la Policía Local al Sistema Viogen, que se 

acompaña como anexo II. 

 

TERCERO. Facultar al Alcalde para la firma del Acuerdo de Colaboración entre el 

Ayuntamiento y el Ministerio del Interior para formalizar la incorporación a la que 

se refiere el acuerdo primero y de cuantas gestiones resulten necesarias para la 

formalización de la documentación requerida en la citada Guía.” 

 

7.3. Exp. A116-2017-2704. Moció presentada pels grups municipals CP-PA i 

ICV-EUiA-E sobre les afectacions de la urbanització del corredor de la Cisa 

al terme municipal de Premià de Mar  

 

Els grups municipal CP-PA i ICV-EUiA-E proposen al Ple municipal l’adopció dels 

següents acords: 

 

1. “Que l’Ajuntament de Premià de Mar demani a l’Agència Catalana de l’Aigua un 

informe específic dels riscos d’inundació referents a les conseqüències dels 

aiguats de tota la conca afectada pels projectes urbanístics que s’estan 

executant a la Cisa i Can Nolla en el marc del  Pla de gestió del risc d'inundació 

del districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC).  

 

2. Que es sol·liciti que aquest informe inclogui l’avaluació de la capacitat de l’actual 

xarxa de desguàs d’aigües de pluja i en detecti els punts negres.  

 

3. Que l’esmentat informe analitzi també els efectes del canvi climàtic i la pujada 

nivell del mar i regressió platges a la desembocadura dels torrents.” 

 
7.4. Exp. A116-2017-2706. Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA-

E sobre el Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme  

 

El grup municipal ICV-EUiA-E proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 

acords: 

 

1.- “Demanar a ambdues administracions que acordin la relació d'obres que s'han 

de finançar amb els 400M€ que acompanyen el traspàs de la N-II a la Generalitat 

de Catalunya, adequant el programa a les actuacions contingudes en el PMSM. 

 

2.- Reasignar tan aviat com sigui possible la partida de 97,4 M€ transferida a la 

Generalitat de Catalunya per desenvolupar l'anomenada "Ronda de Mataró" a 

infraestructures contingudes en el PMSM. 

 

3.- Establir un calendari de transferències de la resta de la partida fins a completar 

els 400M€ d'acord a un calendari d'execució de les obres incloses en el PMSM 

establert pel Departament de Territori i Sostenibilitat d’acord amb les institucions 

de la Comarca. 
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4.- Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat i al 

Ministerio de Fomento.” 

 

7.5. Exp. A116-2017-2707. Moció presentada pel grup municipal PSC-CP 

sobre la Reforma Laboral  

 

El grup municipal PSC-CP proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

1. “Prendre les mesures escaients, com ara clàusules socials incorporades als plecs 

de condicions, per evitar la utilització directa o indirecta d’empreses multiserveis 

a l’administració pública, a excepció d’aquelles que respectin  sempre el conveni 

sectorial corresponent al lloc de treball en missió, per a qualsevol treballadora o 

treballador que efectuï el servei atorgat. 

 

2. Instar al Govern de la Generalitat a incrementar substancialment el nombre 

d’inspectors de Treball i crear un òrgan d’actuació específic que persegueixin el 

que és un frau encobert a la seguretat social o p er defecte aquesta actuï d’ofici. 

 

3. Convocar una mesa de negociació per a crear un pacte entre sindicats, patronal 

i administració que estableixi els criteris per millorar la regulació de les 

subcontractacions i eradicar del territori pràctiques espúries en la contractació. 

 

4. El Ple insta al Congrés dels Diputats a la derogació immediata de la Reforma 

Laboral, origen d’una exclusió social sense precedents. 

 

5. Enviar còpia d’aquesta resolució al President del Congrés dels Diputats, el 

President de la Generalitat de Catalunya, la Ministra de Empleo i la Consellera 

de Treball.” 

 

7.6. Exp. A116-2017-2719. Moció presentada pel grup municipal CP-PA per 

la regulació dels habitatges turístics a Premià de Mar  

 

El grup municipal CP-PA proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

8- Elaborar una regulació dels habitatges turístics mitjançant un Pla d’Usos sobre 

d’Allotjaments Turístics.  

 

9- Incloure espais de debat oberts dins de l’elaboració del pla on es presentin 

dades sobre les places turístiques reals i entre tots els grups municipals, així 

com altres entitats relacionades amb la temàtica al poble (Consell d’urbanisme, 

Associacions Veïnals, etc.) fixar un sostre a les places turístiques. En aquests 

espais s’ha de buscar la coordinació amb les polítiques d’altres àrees per poder 

enfocar globalment el fenomen turístic (promoció econòmica, habitatge, 

urbanisme, medi ambient, etc.) 

 

10- Establir una moratòria indefinida de noves llicències d’habitatge d’ús turístic 

davant la creixent emergència habitacional i demanda d’habitatge per part dels 

premianencs i premianenques, només donant noves llicències si el pla conclou 

que es poden assumir i això no genera l’expulsió de persones del municipi. 
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11- Captar els possibles habitatges d’ús turístic il·legals per incloure’ls a la Borsa 

d’Habitatge de Lloguer. Si no és possible captar-los per l’habitatge de lloguer 

social, sancionar qui incompleixi la llei. 

 

12- Limitar la concessió respecte les característiques físiques i de serveis, limitant la 

ubicació dins un mateix edifici, carrer o barri, la temporalitat (uns mesos a 

l’any), etc., exigint resposta afirmativa de l’ajuntament per aconseguir iniciar 

l’activitat, i instant-los també al pagament de les taxes i impostos pertinents. 

Limitar el nombre de llicències i agrupar-les a la rodalia per evitar la 

gentrificació del nucli urbà. 

 

13- Promocionar polítiques per garantir la socialització dels guanys del turisme, no 

només de les despeses. 

 

14- Donar coneixement d’aquesta moció al Consell Comarcal del Maresme i al 

Consorci de Promoció Turística del Maresme. 

 

7.7. Exp. A116-2017-2720. Moció presentada pels grups municipals ERC-

JxP, ICV-EUiA-E i CP-PA sobre la partida pressupostària per a subvencionar 

els llibres de text i el material a les escoles  

 

Els grups municipal ERC-JxP, ICV-EUiA-E i CP-PA proposen al Ple municipal 

l’adopció dels següents acords: 

 

“Primer.- Acordar una proposta de tarifació social que contempli 3 trams -tenint en 

compte els ingressos, els membres de la unitat familiar i el número de fills 

escolaritzats, seguint un criteri similar a la tarifació social adoptada en els preus 

públics de l’escola bressol municipal. - per a la distribució de les ajudes per llibres, 

material escolar i sortides escolars i les colònies de cada centre.   Rebent les rentes 

més baixes un ajut del 100% i un tram mig que rebi el 75% i un tram alt per les 

rendes familiars superiors als 45.000 € que no rebrà cap subvenció. Considerant-se 

una adaptació per famílies monoparentals. 

 

Segon.- Què cap infant de (3 a 16 anys) empadronat a Premià de Mar quedi exclòs 

d’aquest acord, sigui quin sigui el seu centre d’ensenyament. 

 

Tercer.- Destinant el sobrant de la partida acordada a millores als centres escolars 

públics (escoles, institut i bressol), a la creació d’equips de suport per a NEE, 

recolzament a projectes d’innovació pedagògica sorgits dels centres o proposats pel 

mateix Ajuntament, augment de places de l’escola bressol municipal.  

 

Quart.- Que mitjançant els diferents òrgans de participació dels centres educatius 

públics i amb tota la comunitat educativa es contrastin les propostes amb les 

necessitats per donar sortida a l’excedent de l’ajut.  

 

Cinquè- Donar coneixement d’aquests acords al Consell Escolar Municipal, equips 

directius i AMPAS de Premià de Mar.” 
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7.8. Exp. A116-2017-2730. Moció presentada pels grups municipals ICV-

EUiA-E, ERC-JxP i CP-PA per l’obertura a la participació i debat del pacte 

per l’Ensenyament a Premià de Mar  

 

Els grups municipal ICV-EUiA-E proposen al Ple municipal l’adopció dels següents 

acords: 

 

1- “Elaborar una proposta i calendari per programar de quina manera s’obrirà el 

Pacte per l’Ensenyament a la participació i debat amb tota la comunitat 

educativa, grups municipals, plataformes i entitats preocupades per l’educació i 

espais oberts per la participació de persones del poble. 

 

2- Presentar tant a la comunitat educativa com entitats i persones interessades en 

participar del debat les necessitats i oportunitats detectades per part de les 

direccions, professorat i personal de serveis socials recollides fins ara. 

 

3- Obrir aquesta recollida de necessitats i oportunitats a les famílies i altres 

persones de la comunitat educativa 

 

4- A partir d’aquestes de les dues actuacions anteriors arribar a un diagnòstic de la 

situació actual i una p panoràmica de mancances, fortaleses i propostes de 

futur. 

 
5- Organitzar xerrades, jornades o ponències que cerquin la participació de 

persones expertes o presentar experiències d’èxit que puguin aportar idees per 

enriquir el debat. 

 

6- Organitzar espais (taules, jornades, ...) on es puguin recollir propostes i generar 

un debat plural on es pugui donar una priorització. Valorar la possibilitat de 

dinamització externa d’aquests debats per part d’entitats dedicades a la 

participació de grups i de fer-les combinades a les jornades d’experiències i 

persones expertes. 

 

7- Considerar el Consell Escolar com una eina real de debat d’aquestes propostes i 

un grup motor del procés de debat més ampli per arribar a aquest pacte per 

l’Ensenyament.  

 

8- Dedicar recursos i finançament amb els pressupostos propers perquè aquestes 

puguin dur-se  a terme d’àmplia base social. 

 

9- Comunicar aquesta moció a tots els centres educatius, als i les representants 

del Consell escolar i les AMPES.” 

 

8. PRECS I PREGUNTES 

8.1. Exp. A117-2017-2758. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre la participació al Concurs de Cartells de Festa Major 

 

El grup municipal CP-PA formula les següents preguntes: 
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 “Com s’ha publicitat aquest concurs? S’ha creat prou repercussió? 

 Perquè no s’ha publicat a la pàgina de Facebook, entre altres, de la Comissió de 

Pirates i Premianencs? 

 S’ha contemplat un pla de xoc per tal d’augment la participació al Concurs 

Cartells de Festa Major? 

 S’ha contemplat reunir i treballar amb les diferents entitats i ciutadans 

interessats, així com amb tècnics i col·lectius professionals de Premià de Mar 

que puguin fer un gir a aquesta situació?” 

 

8.2. Exp. A117-2017-2759. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre els hàbits d’aparcament dels conductors de vehicles al municipi 

 

El grup municipal CP-PA formula les següents preguntes: 

 

 “Quina valoració en fa l’equip de govern sobre aquests fets? 

 Quines mesures ha emprès el govern per posar remei a aquesta situació?  

 Quina valoració se’n fa, de l’impacte d’aquestes mesures?” 

 

 


