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

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 15/11/2017 
 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

 

2. INFORMACIÓ OFICIAL 

 

 

3. SERVEIS ECONÒMICS 

3.1. INTERVENCIÓ 

3.1.1. Exp. G107-2017-1502. Informació al Ple sobre l’execució del 

pressupost corresponent al tercer trimestre del 2017 

 

L’Ajuntament de Premià de Mar va aprovar en data 30 de novembre de 2016 el seu 

pressupost per l’exercici 2017.  

 

Cada final de trimestre l’Àrea de Servei Econòmics elabora un expedient que reflexa 

la part d’ingressos i de despeses executats durant el període que correspon, així 

com altres estats pressupostaris. Els destinataris d’aquesta informació són, a través 

del canals corresponents, el Ministeri d’Administracions Públiques, el Ple de la 

Corporació i  la ciutadania de Premià de Mar.  

 

3.1.2. Exp. G102-2017-2196. Aprovació inicial Pressupost General 

Ajuntament de Premià de Mar exercici 2018 

 

El pressupost general de l’exercici 2018 és l’instrument on es reflexa, en euros, les 

polítiques de l’equip de govern. Per una banda es recullen les obligacions que, com 

màxim, pot reconèixer l’entitat local i per una altra els drets que preveuen liquidar 

durant l’exercici 2018. 

 

Aquest pressupost està integrat pel Pressupost de la pròpia entitat i pels estats de 

previsió de despeses i ingressos de la Societat mercantil, Primilia Serveis SLU. 

 

3.2. TRESORERIA 

3.2.1. Exp. G119-2017-20. Donar compte de l’informe trimestral sobre 

compliment terminis previstos tercer trimestre 2017 i càlcul període mig 

de pagament 

 

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques obliga als Ajuntament a elaborar i 

enviar l’informe trimestral per comprovar el compliment dels terminis de pagament 

als proveïdors. En aquest informe hi hem inclòs el període mig de pagament, 

quedant així dividit en dos apartats: 

 

a) Relatiu a mesures de lluita contra la morositat 

b) Relatiu al període mig de pagament a proveïdors 
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3.2.2. Exp. G121-2017-5188. Modificació article 52 de les bases d’execució 

del pressupost 

 

En data 27 d’octubre de 2017, els caps de les àrees de Secretaria, RRHH i SSTT 

emeten memòria justificativa, proposant la necessitat de modificació de les bases 

d’execució, en concret, de l’article 52, per tal de fer front a les despeses previstes 

fins a final de l’exercici 2017 pel que fa a la facturació del Butlletí oficial de la 

Província de Barcelona i del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i així poder 

seguir amb el ser pagament mitjançant bestreta de caixa fixa. 

 

 

4. RECURSOS HUMANS 

4.1. Exp. F103-2017-5114. Aprovació Organigrama Municipal 2018 

 
Aprovació del nou organigrama municipal de l’Ajuntament de Premià de Mar. 

 

4.2. Exp. F103-2017-5220. Aprovació Plantilla i Relació de Llocs de Treball 

2018 

 

Aprovació de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Premià de Mar per l’any 

2018, indicant la denominació i nombre de les places que la constitueixen, així com 

el nombre de places  vacants. Aprovació de la Relació de Llocs de Treball existents 

a l’Ajuntament de Premià de Mar per a 2018. 

 

4.3. Exp. F147-2017-5241. Aprovació Productivitat 2018 

 

El Pressupost General de l’exercici 2018 recull l’aprovació del complement de 

Productivitat. Correspon al Ple de la Corporació determinar la quantitat global 

destinada a l’assignació de complement de productivitat. 

 

 

5. ATENCIÓ SOCIAL I A LES PERSONES 

5.1. ENSENYAMENT 

5.1.1. Exp. R132-2017-5237. Aprovació declaració institucional: Municipi 

compromès amb la infància refugiada 

 

Es tracta de d’aprovar la Declaració Institucional: Municipi compromès amb la 

infància refugiada  i acceptar-ne els compromisos en el nostre àmbit d’actuació. 

 

 

6. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

6.1. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA 

6.1.1. EXP. I103-2016-2392. MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PLA 

D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL. APROVACIÓ PROVISIONAL   

 

En data 18 de gener de 2017 el Ple municipal va aprovar inicialment 17 

Modificacions puntuals del Pla d’Ordenació Urbanística Municipals, exposant-lo al 
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públic i sol·licitant autorització a la Direcció General de Patrimoni, havent-se 

presentat tres al·legacions durant el termini d’informació pública. 

 

La proposta que es presenta és estimar/desestimar les al·legacions presentades i 

aprovar provisionalment les 17 Modificacions puntuals del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal. 

 

 

7. PRECS I PREGUNTES 

7.1. Exp. A117-2017-4897. Pregunta presentada pel grup municipal ICV-

EUiA-E sobre la neteja viària 

 

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

 

“PRIMER: Quin és l’objectiu de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat respecte a la neteja 

viària? 

 

SEGON: Com valora aquesta Àrea l’estat de la neteja viària del municipi?” 


