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

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 19/07/2017 
 

 

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. 563/2017 al núm. 707/2017 (del 2 de juny al 29 de juny de 

2017); de la 1a. Tinença d’Alcaldia, del núm. 185/2017 al núm. 221/2017 (del 7 de 

juny al 29 de juny de 2017); de la 3a. Tinença d’Alcaldia, del núm. 96/2017 al 

núm. 107/2017 (del 6 de juny al 30 de juny de 2017); de la 4a tinença d’alcaldia, 

el núm. 4/2017 (de 12 de juny de 2017) i de la regidoria delegada de Medi Ambient 

i Salut Pública, els núm. 7/2017 i 8/2017 (del 6 de juny i 29 de juny de 2017). 

 

 

3. RECURSOS HUMANS 

3.1. Exp. F103 2017 3317. Informe al Ple Personal eventual municipal 2n 

trimestre 2017 

 

S’informa al Ple que en data 30 de juny de 2017, sobre l’acompliment respecte al 

personal eventual dels límits de la l’article 104 bis de la Llei 7/1985  

 

 

4. SERVEIS ECONÒMICS 

4.1. INTERVENCIÓ 

4.1.1. Exp. G105 2017 1452. Donar compte informe d’intervenció en relació 

a resolucions adoptades per l’alcalde contràries a les objeccions 

efectuades per la Intervenció Municipal 

 

Es dóna compte al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l’Entitat 

local que han estat contràries a les objeccions efectuades per l’òrgan fiscalitzador 

en l’aprovació de l’expedient. 

 

 

4.1.2. Exp. G103 2017 3325. Modificació pressupostària núm. 20 per 

modificació de les BEP i transferència de crèdit 

 

Es realitza aquesta modificació per la necessitat de consignació pressupostària per 

al programa de socialització de llibres i material educatiu, curs 2017-2018, per als 

alumnes de Premià de Mar escolaritzats a Premià de Dalt. 

 

 

4.1.3. Exp. G103 2017 3410. Modificació pressupostària núm. 21 per crèdit 

extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses 

generals 
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Es realitza aquesta modificació dins la planificació i desenvolupament del conjunt 

del sector de ponent de Premià de Mar. Es planteja un projecte, el tram de la 

carreta BV 5024, inclòs en un de dimensions molt superior i amb la que es troba 

totalment interconnectats. 

 

5. ÀREA DE PARTICIPACIÓ 

5.1. PROMOCIÓ ECONÒMICA 

5.1.1. Exp. M117-2017-3406. Festes locals 2018 

 

Cada any els ajuntaments han de proposar dues festes locals per incloure al 

calendari laboral. Es proposen els dies 12 de febrer (festa major petita) i 10 de 

juliol (festa major) com a festes locals per l’any 2018. 

 

 

6. MOCIONS 

6.1. 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 

 

Per tot això, el grup municipal d'ERC-Junts x Premià i Crida Premianenca-

Poble Actiu proposen al Ple de l'Ajuntament de Premià de Mar l'adopció 

dels següents ACORDS: 
 
 
Primer. Elaborar i aprovar la regulació dels Habitatges d'Ús Turístic i un Pla d’Usos 

sobre aquests allotjament (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. 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.) 

 

Quart. 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. 

 

Cinquè. 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. 
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Sisè. Proposar sumar els possibles habitatges d’ús turístic il·legals a la Borsa 

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

sancionar qui incompleixi la llei. 

 

Setè. 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 Consell Comarcal i al Consorci de Promoció Turística 

del Maresme, al Parlament de Catalunya i al Departament  d’Empresa i 

Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

7. PRECS I PREGUNTES 

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

sobre la participació al Concurs de Cartells de Festa Major 

 

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? 

 

7.2. Exp. A117-2017-3505. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre incidències viscudes a la Festa Major 

 

Quin ha estat el nombre de trucades rebudes per part de la Policia Local durant el 

període de Festa Major? 

Quina ha estat la tipologia d’incidents? 

Com s’han resolt aquests incidents? 

Quin ha estat el volum de recursos destinats per part de la Policia a la gestió de la 

Festa Major, en termes de nombre d’efectius i d’hores? 

 

 

 

7.3. Exp. A117-2017-3506. Pregunta presentada pel grup municipal ICV-

EUiA-E sobre la cessió de material a les entitats del municipi 

 

Primer: Quin és el protocol per a la cessió de material a les entitats i associacions 

municipals. 

Segon: De quant temps disposa l’ajuntament per respondre a una sol·licitud 

d’aquest tipus. 
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Tercer: En relació als fets que descrivim, s’ha seguit el protocol habitual o s’ha 

donat algun error. 

 

 

7.4. Exp. A117-2017-3507. Pregunta presentada pel grup municipal ICV-

EUiA-E sobre contenidors de brossa 

 

Primer: Quin diagnòstic fa la regidoria respecte la recollida i manteniment dels 

contenidors? 

Segon: Hi ha cap pla de millora previst? 

 

 

7.5. Exp. A117-2017-3508. Pregunta presentada pel grup municipal ICV-

EUiA-E sobre temporada platja 

 

Primer: Quan preveu l’equip de govern que s’instal·li la passarel·la al torrent Amell? 

Segon: Quina és la previsió de l'equip de govern per tal de poder instal·lar 

definitivament llum al nostre passeig marítim? 

Tercer: Quina és el motiu per canviar la política de mantenir la mateixa estètica a 

les guinguetes de les platges?  

Quart: De cara al nou contracte de vigilància, està previst allargar l’horari de bany 

durant tota la temporada? 

 
 

7.6. Exp. A117-2017-3510. Pregunta presentada pel grup municipal ICV-

EUiA-E sobre subvencions llibres text i material escolar 

 

Primer: Quins mecanismes d’assessorament i acompanyament preveuen els 

convenis signats? 

Segon: Disposem d’informes jurídics i d’intervenció relatius a les condicions per 

justificar aquestes subvencions? 

Tercer: S’ha previst, en els convenis signats, mecanismes de promoció del comerç 

local i de proximitat? 

 

 

 

8. SECRETARIA GENERAL 

Exp. A105-2017-3462. Renúncia regidor grup municipal CP-PA Sr. Pau 

Pañella Sández 

  

Es dóna compte de l’escrit de renúncia al càrrec presentat pel regidor d’aquest 

Ajuntament, Sr. Pau Pañella i Sández, escollit el 24 de maig de 2015 per CRIDA 

PREMIANENCA–POBLE ACTIU, en la qual figura com a candidat número 3. 

 

D'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Reglament d'Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; art. 182 de la Llei Orgànica 

5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General (LOREG) i Instrucció de 10 de 

juliol de 2003 de la Junta Electoral Central, el Ple de l'Ajuntament pren 

coneixement i es dóna per assabentat. 


