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

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 17/05/2017 
 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 

 

 

2. INFORMACIÓ OFICIAL 

 

 

3. ALCALDIA 

3.1. Exp. C114-2017-2084. Donar compte al Ple municipal de l’informe 

semestral (maig 2017) sobre control de mocions 
 

Informe sobre el “Control de les mocions aprovades al Ple de l'Ajuntament de 

Premià de Mar”. Maig 2017. El ple municipal celebrat el 18 de novembre de 2015 va 

aprovar una moció amb aquest títol, en la qual s’instava el govern municipal a fer 

un seguiment del grau d’acompliment dels acords del ple expressats en les mocions 

presentades pels diversos grups municipals. La moció requeria entre altres coses 

“Que l’Equip de Govern doni compte al Ple semestralment d’aquesta informació 

perquè els diferents Grups Municipals puguin pronunciar-se sobre les diferents 

actuacions.” El present informe vol donar resposta a aquest extrem i és el 

document que ha de permetre el retiment de comptes del govern municipal davant 

del ple municipal. 

 

 

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

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

en l’aprovació de l’expedient. 

 

4.1.2. Exp. G105-2017-1452. Donar compte de l’informe d’intervenció 

sobre l’aprovació de les factures del servei de telefonia 

 

Es dona compte al Ple de l’informe d’intervenció sobre l’aprovació de les factures 

del servei de telefonia. 

 

4.1.3. Exp. G107-2017-1502. Informació al Ple sobre l'execució del 

pressupost corresponent al primer 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 
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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.  

 

4.1.4. Exp. G103-2017-2005. Aprovació inicial modificació pressupostària 

núm. 12 de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per 

despeses amb finançament afectat 

 

El 30 de novembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar va aprovar el 

pressupost per l’exercici 2017.  

La modificació de pressupost que ara es presenta es finançarà amb els ingressos 

corresponents al cànon de la concessió de l’aigua dels exercicis 2014 i 2015 que es 

troben disponibles en el romanent de tresoreria per despeses amb finançament 

afectat,  i es destinaran a efectuar obres de millora de la xarxa d’aigua del municipi. 

 

4.2. TRESORERIA 

4.2.1. G119-2017-20. Donar compte informe trimestral morositat 1r 

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 

 

 

5. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

5.1. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA 

5.1.1. Exp. I103-2017-609. Modificació puntual del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de l’àmbit de Can Sanpere 

 

La proposta que es presenta és l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de l’àmbit de Can Sanpere. 

 

5.1. SALUT PÚBLICA 

5.2.1. Exp. J151-2017-1068. Aprovació pròrroga conveni amb el Consell 

Comarcal del Maresme per realitzar el servei de recollida d'animals 

domèstics 

 

La proposta que es presenta és l’aprovació de la pròrroga del conveni entre 

l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Maresme pel servei de recollida atenció i 

acollida d’animals domèstics abandonats del municipi. 

 

 

6. MOCIONS 
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6.1. Exp. A116-2017-2021. Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP 

en referència a la reinversió del superàvit a l'administració local per a la 

millora dels serveis públics i l'execució d'inversions prioritàries 

 

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

 

Primer. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els 

Ajuntaments puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la 

liquidació del pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en els càlculs 

per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària. 

 

Segon. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio 

d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent 

de tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense que aquestes computin 

en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat 

pressupostària, computant només la previsió de despesa estructural que pugui 

comportar la inversió. 

 

Tercer. Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en 

forma de millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat 

de les finances municipals. 

 

Quart. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a 

l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la 

Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

 

6.2. Exp. A116-2017-2022. Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP 

per instar a l'Ajuntament de Premià de Mar a crear el Consell de Joves de 

Premià de Mar 

 

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

 

Primer.- Instar al Govern Municipal a crear el Consell de Joves de Premià de Mar.  

 

Segon.- Redactar els estatuts que regularan la creació i posterior desenvolupament 

d’aquest consell, el qual estarà format, com a mínim, d’un representant de totes les 

entitats juvenils censada en el Registre Municipal d’Entitats, representant de tots 

els instituts del municipi,  membres dels partits polítics locals, així como d’altres 

entitats que les seves activitats vagin adreçades a joves o infants del municipi, així 

com els joves, de caire independent a cap entitat o partit polític, que ho demani, 

establint un nombre màxim de participants. 

 

Tercer.- Presentar un termini màxim de tres (3) mesos un esborrany dels Estatuts 

i/o normativa que regularan el desenvolupament d’aquest Consell a la comissió 

informativa corresponent, per tal de que sigui treballada per tots els grups 

municipals.  

 

Quart.- Que es publiqui la moció i els seus acords mitjançant els canals de 

comunicació habituals de l’Ajuntament, com Twitter, Facebook i altres xarxes 
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socials, pàgina web i Ràdio Premià de Mar, a totes les Entitats registrades del 

municipi. 

 

6.3. Exp. A116-2017-2060. Moció presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre el futur urbanístic dels espais que ocupen els actuals peatges de 

l'autopista C-32 i dels entorns dels possibles nous accessos a projectar per 

a la C-34 

 

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

 

Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya a que expressi de forma clara, 

prompta i vinculant que no es renovaran els peatges de l’autopista C-32 a la fi de la 

concessió que és vigent fins el 2021. 

 

Segon.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya el retorn als respectius municipis 

dels espais ocupats ara pels peatges de l’autopista C-32 (Arenys, Palafolls, Alella, 

Vilassar de Dalt). 

 

Tercer.-  Que l’Ajuntament de Premià de Mar iniciï la seva participació en els estudis 

urbanístics i de mobilitat anticipatoris necessaris per tal de «blindar» 

urbanísticament en un futur els actuals espais ocupats pels peatges físics, accessos 

i entorns immediats amb una perspectiva de restitució del bé comú, paisatgístic i 

ecològic d’aquests espais públics i els seus entorns, impedint que la seva 

classificació urbanística futura generi pols d’atracció de projectes immobiliaris o 

comercials generadors de mobilitat insostenible. Aquests estudis haurien de tenir, 

en el possible, una  orientació de col·laboració intermunicipal complementant els 

Plans Intermunicipals proposats pel Pacte Mobilitat. 

 

Quart.- Que l’Ajuntament de Premià de Mar iniciï la seva participació en els estudis 

urbanístics i de mobilitat anticipatoris necessaris per tal de «blindar» 

urbanísticament en un futur els possibles nous accessos projectats a la C-32 i els 

seus entorns, impedint que la seva classificació urbanística futura generi pols 

d’atracció de projectes immobiliaris o comercials generadors de mobilitat 

insostenible. De la mateixa manera, els estudis haurien de tenir, en el possible, una 

orientació de col·laboració intermunicipal complementant els Plans Intermunicipals 

proposats pel Pacte Mobilitat. 

 

Cinquè- Instar la Generalitat de Catalunya que obri la participació en el Pacte per la 

Mobilitat Sostenible del Maresme a institucions, entitats i sectors afectats. 

 

Sisè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords als ajuntaments de Premià de Dalt, 

Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar, al Consell Comarcal del Maresme, al Parlament de 

Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat espanyol. 

 

6.4. Exp. A116-2017-2062. Moció presentada pel grup municipal CP-PA per 

a garantir un transport públic i de qualitat a tots els indrets del municipi 

 

El grup municipal CP-PA proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:  
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Primer. Estudiar la creació d’una nova línia d’autobús urbà municipal. 

 

Segon. Estudiar la possibilitat que aquesta ínia sigui de titularitat municipal i, com a 

tal, sigui presa en compte en l’elaboració del pressupost municipal per a l’exercici 

2018 

 

Tercer. Traslladar-ho a la autoritat metropolitana del transport. 

 

6.5. Exp. A116-2017-2071. Moció presentada pels grups municipals CiU i 

PSC per al reconeixement, ajuts i benestar social de les persones afectades 

per la malaltia celíaca 

 

Els grups municipals CiU i PSC proposen al Ple municipal l’adopció dels següents 

acords: 

 

PRIMER. L'Ajuntament de Premià de Mar dona suport als acords recollits en la 

resolució 879/X del Parlament de Catalunya i faci el possible per donar-li 

compliment en el seu àmbit d'actuació. 

 

SEGON. PREMIÀ DE MAR població sense gluten: Facilitar l'accés a una dieta sense 

gluten dins i fora de casa, tant pel ciutadà com pels visitants turístics: assegurar 

que hi ha un nombre adequat d'establiments que ofereixen productes sense gluten 

(restaurants, obradors, carnisseries, geladeries...). 

 

TERCER. Instar al govern de l'Estat, i com reflecteix la Resolució 879/x del 

Parlament de Catalunya a dotar d'ajudes econòmiques directes o indirectes als 

pacients celíacs. 

 

QUART. Assegurar les necessitats nutricionals, a través de Benestar Social, de 

celíacs sense recursos econòmics. Augmentant per a les famílies celíaques fins a un 

10% el llindar econòmic corresponent dels ajuts socials d'aliments per tal 

d'alleugerir la major despesa que els hi suposa la comprar de productes sense 

gluten. 

 

CINQUÈ. Coincidint amb l' entrada en vigor (13/12/2014) del reglament Europeu 

1169/2011 entorn a la informació obligatòria dels productes alimentaris i en concret 

a allò que refereix a la declaració dels 14 al•lergògens alimentaris, dins dels quals 

s'inclou el gluten, ambdues entitats es comprometen, dintre de les seves 

possibilitats, a realitzar en pro de la seguretat dels aliments per als celíacs, diverses 

accions com ara: 

 

a. Difondre i/o promoure la informació necessària per a unes bones pràctiques en 

matèria de seguretat alimentària per l'elaboració i manipulació de productes sense 

gluten en els sectors implicats : restauració, obradors, etc.  

 

b. Col·laborar en la realització de campanyes d'informació entorn les implicacions 

del reglament 1169/2011 als sectors implicats. 
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c. Formació en celiaquia / pautes de seguretat alimentaria en la cuina sense gluten, 

als inspectors de l'ajuntament (comerç minorista)  

 

SISÈ. Que l'Ajuntament de Premià de Mar recolzi el projecte escoles, de 

sensibilització del personal docent i monitors escolars de bressols municipals i altres 

centres docents (servei que ofereix l'Associació). 

 

SETÈ. Que l'Ajuntament de Premià de Mar doni suport a les campanyes i accions 

informatives, formatives i de divulgació entorn la celiaquia que realitzi l'Associació 

de Celíacs de Catalunya, així com en accions de suport per a millorar la qualitat de 

vida de les persones amb celiaquia a la població. 

 

VUITÈ. Donar trasllat dels acords anterior a l'Associació Celíacs de Catalunya, a tots 

els Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. 

 

6.6. Exp. A116-2017-2072. Moció presentada pels grups municipals CiU, 

PSC i ERC-JxP de suport per a la millora de les infraestructures i de l'oferta 

educativa a l'institut de Premià de Mar 

 

Els grups municipals CiU i PSC proposen al Ple municipal l’adopció dels següents 

acords: 

 

1. Defensar la necessitat de noves inversions del Departament d’Ensenyament a 

l’Institut Premià de Mar per a l’increment de l’oferta educativa dels estudis de 

secundària a l’àmbit públic, i, molt en concret, amb la compleció de Cicles 

Formatius i l’oferiment de nous Cicles de Grau Superior, i amb la modalitat del 

Batxillerat d’Arts escèniques. 

2. Reclamar la recuperació i l’aplicació de l’anomenat “Full de ruta” o Projecte 

inicial de la fusió dels dos antics instituts de secundària, amb la previsió i 

execució de les corresponents partides pressupostàries per a la millora de les 

infraestructures de l’Institut Premià de Mar en el termini més breu possible. 

3. Comunicar aquest acord a la Direcció dels Serveis Territorials d’Ensenyament 

del Maresme-Vallès Oriental i a la Conselleria d’ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya. 

4. Portar davant el CEM, els acords presos amb la resolució del Ple. 

 

6.7. Exp. A116-2017-2076. Moció presentada pel grup municipal PP sobre 

la no prolongació de la concessió de peatges del Maresme per part del 

Govern de la Generalitat 

 

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

 

Primero. Pedir al Gobierno de la Generalitat que en ningún caso prolongue la 

concesión de los peajes de la autopista del Maresme-C32 para financiar la 

prolongación de la C32 hasta Lloret. 

 

Segundo. Que al finalizar el período concesional, el Gobierno de la Generalitat se 

haga cargo del importe del saldo de compensación existente al final de la concesión 
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por razón de la inversión para la obra del ramal Blanes-Lloret de Mar y que en 

ningún caso sea compensado mediante el otorgamiento de un período adicional de 

duración de la concesión de acuerdo con el régimen jurídico propio del contrato de 

concesión adjudicado a Invicat. 

 

Tercero. Que al finalizar el período concesional, estas autopistas reviertan a la 

Generalidad de Cataluña y no sea privatizada su gestión con una nueva concesión. 

 

 

7. PRECS I PREGUNTES 

7.1. Exp. A117-2017-1785. Pregunta presentada pel grup municipal ICV-

EUiA-E sobre el programa Fem Ocupació 

 

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

 

Primer.- Quantes persones joves (des de febrer de 2017) s’han inscrit al Programa 

som ocupació? 

 

Segon.- Quantes empreses?  

 

Tercer.- Quants contractes s’han signat? 

 

Quart.- Quines mesures s’han pres per garantir que les empreses subvencionades 

no pagaran salaris inferiors al salari digne de ciutat aprovat al desembre de 2016? 

 

7.2. Exp. A117-2017-2055. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre els actes previstos pel dia internacional contra l’homofòbia 

 

El grup municipal CP-PA formula les següents preguntes: 

 

 Quines accions té previstes el govern per commemorar el dia Internacional 

contra l’Homofòbia? 

 

 Quina valoració fa el govern de la seva acció respecte de la sensibilització en la 

població premianenca envers el respecte a la diversitat afectiva? 

 

 Quin és el grau d’aplicació dels acords derivats de la moció esmentada? 

 

7.3. Exp. A117-2017-2147. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre la situació del passeig marítim i les platges del municipi 

 

El grup municipal CP-PA formula les següents preguntes: 

 

 Quines actuacions preveu realitzar el govern de cara a millorar les 

condicions del passeig marítim i les platges aquesta temporada de bany?  

 S’ha mantingut contactes amb el Ministeri per tal que, com en el cas de 

Masnou, aquest assumeixi les obres de reparació del passeig?  
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 Està prevista una actuació de transvasament de sorres amb mitjans 

mecànics i que el cost l’assumeixi l’empresa concessionària, tal com ho 

preveu el pla especial de l’àmbit del Port?  

 Quan està previst, i amb quins agents, realitzar una trobada per impulsar 

l’estudi de solucions definitives a la gestió del litoral? 

 

7.4. Exp. A117-2017-2148. Pregunta presentada pel grup municipal ICV-

EUiA-E sobre els cursos per a joves amb risc d’exclusió social 

 

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

 

PRIMER: Quins cursos per a joves en risc d'exclusió social s’estan valorant? 

 

SEGON: Quins s’han previst realitzar el curs 2017-18? 

 

7.5. Exp. A117-2017-2149. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre les afectacions de la urbanització del corredor de la Cisa al terme 

municipal de Premià de Mar 

 

El grup municipal CP-PA formula les següents preguntes: 

                                                                

1. S’ha mantingut contactes i demanat la informació pertinent en el procés 

d’elaboració i execució d’aquest projecte als ajuntaments de Premià de Dalt i 

Vilassar de Dalt, a l’Agència Catalana de l’Aigua, la  Comissió d’Urbanisme de 

Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme? 

2. Disposa l’ajuntament de Premià de Mar d’estudis d’impacte ambiental i 

econòmic referent a les possibles repercussions dels projectes en relació als 

aiguats i l’avaluació dels costos i possibilitats d’adaptació de les infraestructures 

de desguàs de pluvials de la nostra població i de tota la conca en el cas que es 

tiressin endavant aquests projectes? 

3. S’ha demanat a l’Agència Catalana de l’Aigua la seva intervenció en l’avaluació 

dels impactes ambientals i en l’economia pública referents a les conseqüències 

dels aiguats de tota la conca afectada pels projectes? 

  


