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

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 
27/09/2017 

 

 

1. Pronunciament sobre la urgència 

 

 

2. Lectura i aprovació actes sessions anteriors 

 

 

3. 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. 708/2017 al núm. 926/2017 (del 3 de juliol al 31 d’agost de 

2017); de la 1a. Tinença d’Alcaldia, del núm. 222/2017 al núm. 271/2017 (del 5 de 

juliol al 23 d’agost de 2017); de la 3a. Tinença d’Alcaldia, del núm. 108/2017 al 

núm. 132/2017 (del 3 de juliol al 30 d’agost de 2017); de la 4a tinença d’alcaldia, 

els núms. 5/2017 i 6/2017 (de 5 de juliol de 2017) i de la regidora delegada de 

Medi Ambient i Salut Pública, del núm. 9/2017 al núm. 12/2017 (del 25 de juliol al 

10 d’agost de 2017). 

 

 

4. Exp. A105-2017-4017. Presa possessió regidor grup municipal CP-PA Sr. 

Miquel Moreno Roldán  

 

 

5. SECRETARIA GENERAL 

5.1. Exp. C102-2017-4324. Donar compte al Ple municipal del Decret 

d'Alcaldia 2017/959, de data 7 de setembre, i del recurs presentat pel 

portaveu del grup municipal C's  

 

Es dóna compte del Decret d’Alcaldia 2017/959, de data 7 de setembre, de suport 

al Referèndum d’1 d’octubre de 2017 i del recurs presentat pel grup municipal C’s 

contra l’esmentat decret. 

 

 

5.2. Exp. A102-2017-3899. Modificació acord delegació competències en la 

Junta de Govern Local 

 

S’efectua la modificació de la delegació de competències del Ple a la Junta de 

Govern Local per clarificar que la competència que es delega és la d’“efectuar 

declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres que hagin de ser 

objecte de bonificació de l’ICIO per concórrer circumstàncies socials, culturals, 

histórico-artistiques o de foment de l’ocupació“ atès que, una vegada efectuada 

aquesta declaració, la bonificació de l’ICIO s’efectua directament en aplicació de 

l’Ordenança fiscal reguladora. 
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6. SERVEIS ECONÒMICS 

6.1. INTERVENCIÓ 

6.1.1. Exp. G107-2017-1502. Informació sobre l'execució del pressupost 

corresponent al segon 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.  

 

6.1.2. Exp. G108-2017-2507. Aprovació del Compte General de l’exercici 

2016 

 

Els comptes anuals comprenen el Balanç, el Compte de resultat econòmic-

patrimonial, l’Estat de liquidació del pressupost i la Memòria. Aquestes documents 

formen una unitat i han de ser redactats amb claredat i mostra la imatge fidel del 

patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic-patrimonial i de l’execució 

del Pressupost de l’entitat de conformitat amb la Pla de comptes. 

 

Els comptes s’han de formar per la Intervenció un cop finalitzat l’exercici i està 

integrat pel de la pròpia entitat, els seus organismes autònoms i les societat 

mercantils de capital íntegrament propietat de l’entitat local. Aquests han de ser 

sotmesos abans del dia 1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes. El 

Compte General de l’exercici 2016 es va informar favorablement per la Comissió 

Especial de Comptes en sessió de data 19.07.2017. 

 

Un cop informada per la Comissió Especial de comptes han d’estar exposats al 

públic per el termini de 20 dies, durant els quals i 8 més, els interessants podran 

presentar reclamacions, discrepàncies o observacions que seran examinades per la 

Comissió Especial de comptes realitzant les comprovacions necessàries. Durat 

aquest període en el  Compte General de l’exercici 2016 no s’han presentat 

reclamacions. 

 

El Compte General ha de ser sotmès al Ple de abans del 1 d’octubre per la seva 

aprovació. S’ha de retre a la Sindicatura de comptes un cop aprovat. 

 

 

6.2. TRESORERIA 

6.2.1. Exp. G119-2017-20. Donar compte informe trimestral sobre el 

compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions de 

l’Ajuntament de Premià de Mar del segon trimestre 2017 i càlcul del 

període mig de pagament 
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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 

 

 

7. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

7.1. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA 

7.1.1. Exp. I103-2017-609. Modificació Puntual del Pla d'Ordenació 

Urbanística Municipal en l'àmbit de Can Sanpere. Aprovació provisional  

 

En data 21 de juny de 2017 el Ple municipal va aprovar inicialment la Modificació 

puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal relativa a l’àmbit de Can Sanpere 

i durant el termini d’exposició pública es van presentar al.legacions. 

 

La proposta que es presenta és la desestimació de les al.legacions presentades i 

l’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de l’àmbit de Can Sanpere. 

 

 

8. MOCIONS 

8.1. Exp. A116-2017-4222. Moció presentada pels grups municipals PSC-CP 

i CiU de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de 

reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d'emergències 

 

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

acords: 

 

“PRIMER.‐ Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les 

ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic. 

 

SEGON.‐ Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i 

la barbàrie arreu del món i a casa nostra.  

 

TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes dels atemptats, les seves 

famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social.  

 

QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos 

d’emergències, seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de 

màxima tensió, van saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al 

mateix temps, demanar que la policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma 

immediata, en les reunions dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista, 

liderades per la Interpol. 

  

CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la 

voluntat de la societat catalana d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, 
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apostant pels valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, 

religions i cultures. 

 

SISÈ.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió 

social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la 

inclusió de la societat.” 

 

8.2. Exp. A116-2017-4267. Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP 

per instar a l'Ajuntament de Premià de Mar a activar i convocar el Consell 

Municipal de la Salut de Premià de Mar 

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

 

“Primer.- Instar al Govern Municipal a revisar i actualitzar el Reglament del Consell 

Municipal de Salut, aprovat el 15 de desembre de 2.004 en sessió plenària, per 

actualitzar les dades i l’ampliació a participar a totes les entitats i persones 

interessades. 

 

Segon.- Convocar el Consell Municipal de Salut per determinar les accions de 

present i de futur del municipi. 

 

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

comunicació habituals de l’Ajuntament, com Twitter, Facebook i altres xarxes 

socials, pàgina web i Ràdio Premià de Mar, a totes les Entitats registrades del 

municipi, així com a la Direcció del CAP de Premià de Mar, així com a la delegació 

del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a Mataró, així com tots els 

organismes que tinguin competència en l’àmbit de la Salut a Premià de Mar.” 

 

 

9. PRECS I PREGUNTES 

9.1. Exp. A117-2017-4009. Pregunta presentada pel grup municipal ICV-

EUiA-E sobre el servei de manteniment de l'enllumenat exterior al municipi 

 

El grup municipal ICV-EUiA-E formula la pregunta següent: 

 

“Atès que fa més d’un any que està en vigor el nou contracte de manteniment 

integral de l’enllumenat exterior del municipi. 

 

Atès que l’empresa adjudicatària té entre altres responsabilitats la presentació d’un 

pla de manteniment preventiu. 

 

Per tot això el grup municipal d’ICV-EUiA-E fa les següents preguntes: 

 

PRIMER: Ha entregat el pla de manteniment preventiu l’empresa adjudicatària? 

 

SEGON: Quin tipus de control es fa del compliment del pla de manteniment 

preventiu de les instal·lacions?” 
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9.2. Exp. A117-2017-4300. Pregunta presentada pel grup municipal ERC-

JxP sobre el servei gratuït de recollida de voluminosos durant l'estiu 

 

El grup municipal ERC-JxP formula la pregunta següent: 

 

1) “Tenen previst realitzar una campanya de difusió d’aquest servei, com posar 

adhesius als contenidors informant del servei? 

 

2) Està contemplat en el contracte amb l’empresa concessionària, un temps mínim 

per recollir aquests voluminosos?,   en cas d’existir, quin és aquest temps?  

 

3) Quin és el percentatge d’usos d’aquest servei per la població, si es té 

registres?., i quin és el percentatge de sol·licituds de servei i els serveis 

efectuats?,  si fos el cas de desigualtat, tenen estudiat quina és la causa 

principal?” 

 

 

9.3. Exp. A117-2017-4333. Prec presentat pel grup municipal CP-PA  per 

l'inici d'una campanya institucional a favor de la participació al 

Referèndum d'autodeterminació del proper 1 d'octubre 

 

El grup municipal ICV-EUiA-E formula el prec següent: 

 

“Que durant els propers dies i fins el 29 de setembre l’Ajuntament editi, imprimeixi 

i reparteixi pels carrers de Premià cartells informatius del Referèndum, amb infor 

mació de servei i convidant a participar-hi.” 


