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

ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 15/02/2017 

 

1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors 

 

 

2. Informació Oficial 

 

 

3. Alcaldia 

3.1. Exp. H104-2017-416. Aprovació noms nomenclàtor municipal de 

Premià de Mar 

 

El 25 de gener passat es va reunir, amb caràcter consultiu, la Comissió del 

Nomenclàtor d’Espais Públics i Equipaments de Premià de Mar per deliberar sobre 

diversos aspectes del nomenclàtor premianenc. La conclusió va ser elevar al Ple 

municipal les següents propostes, totes aprovades per unanimitat dels presents: 

carrer de Rafael Casanova; masia de Can Salamó; escola bressol Els Gafarrons; i 

andanes Mare de Déu de la Cisa i Santa Anna del Cementiri municipal o, si escau, 

andanes Capvespre i Albada. 

 

 

4. Recursos Humans 

4.1. Exp.F103-2017-162. Donar compte informe personal eventual 

municipal (4t trimestre 2016) 

 

F103-2017-162 Es dona compte al Ple dels llocs de treball ocupats per personal 

Eventual durant el quart trimestre de 2016, en compliment del que disposa l’article 

104 bis de la Llei 7/1985, que posa el límit en 7. 

 

 

5. Serveis Personals d'Atenció al Ciutadà 

5.1. Serveis Socials 

5.1.1. Exp. R109-2017-92. Nomenament del DISA-PREMIÀ com  a entitat 

de l'any 2017. 

 

Cada any L’Ajuntament de Premià de Mar escull una entitat del municipi, per ser 

nomenada “entitat de l’any”. 

Aquest any 2017 es proposa nomenar a DISA-PREMIÀ, per la seva tasca 

desenvolupada durant tot l’any per complementar i ampliar la cobertura de 

necessitats bàsiques d’alimentació de les famílies i persones que es troben en 

situació de risc d’exclusió social. 

 

 

6. Serveis Econòmics 

6.1. Intervenció 

6.1.1. Exp. G119-2016-3113. Donar compte del Decret d'Alcaldia 

1166/2016 d’aprovació del compte justificatiu número 3 per la tramitació 

d'emergència del succés del dia 18 de setembre de 2016 
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Tercera aprovació pel pagament de les despeses encarregades verbalment en el 

període d’emergència produït per l’explosió en un pis de la Gran Via el dia 18 de 

setembre de 2016 i que va afectar a 7 blocs de pisos amb un total de 169 unitats 

tributàries i una població registrada de 287 persones. 

 

6.1.2. Exp. G107-2017-9. Donar compte de la resolució de data 

26/01/2017 de la liquidació del Pressupost 2016, de l’informe 

d’Intervenció sobre l’execució de les inversions financerament sostenibles 

i de l’execució pressupostària del 4r trimestre de 2016 

 

El pressupost de cada un dels exercicis es liquida al tancament de l’any i posarà de 

manifest la recaptació de drets i el pagament de les obligacions a 31 de desembre. 

Les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes l’últim dia de l’exercici, els 

drets pendents de cobraments i els fons líquids a 31 de desembre configuren el 

romanent de tresoreria de l’entitat local.  

 

6.1.3. Exp. G119-2017-390. Reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1 

de l’exercici 2017 

 

Aquest expedient conté aquelles factures que han tingut entrada a l’exercici 2017  

corresponents a activitats, subministres, serveis o obres dutes a terme en exercicis 

anteriors i amb data factura 2016 o anterior. 

 

Les factures que han tingut entrada en un exercici diferent del que es produeix la 

despesa s’han d’aprovar mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit i 

correspon al Ple. 

 

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 quart trimestre de 2016 i càlcul del 

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 

 

6.2.2. Exp. G126-2017-349. Aprovació expedient de contractació per a la 

concertació d'una operació de crèdit a llarg termini  

 

El pressupost municipal per al 2017, que preveia un quadre d’inversions d’un 

import total de 4.973.111,95€ que s’ha de finançar amb una o vàries operacions de 

crèdit fins a un import de  3.882.709,02€. Es procedeix a la concertació, per 

procediment negociat, d’una operació de crèdit d’un import total de 2.688.000€ 
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7. Serveis Territorials 

7.1. Salut Pública 

7.1.1. Exp. J159-2016-3117. Expedient sancionador infracció greu tinença 

d’animals. Imposició sanció 

 

La proposta que es presenta és l’aprovació de la imposició d’una sanció al senyor 

C.S.B per la comissió d’una infracció molt greu per no disposar de la llicència per la 

tinença de gossos potencialment perillosos. 

 

 

8. Mocions 

8.1. Exp. A116-2017-462. Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA-E 

per la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules 

sòl, IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu 

acompanyament i assessorament en el procés de reclamació 

 

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

acords:  

 

1. Instar el govern de l’Estat a tramitar el Decret Llei com a projecte de llei pel 

procediment d’urgència per a permetre la millora de l’articulat i per establir un 

mecanisme general de devolucions automàtiques de les quantitats defraudades i 

d’aquesta manera donar compliment a la Sentència núm. 705/2015 del Tribunal 

Suprem de 23 de desembre de 2015 sobre condicions generals de la 

contractació i acció de cessament de clàusules abusives inserides en préstecs 

hipotecaris i altres contractes bancaris. 

 

2. Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya si la 

normativa legal ho permet que es presentin com a part interessada en el procés 

i que actuïn en defensa dels interessos de les nombroses persones afectades 

per fer complir l’establert a la sentència del TJUE 

 

3. Instar el Govern de l’Estat a que desenvolupi una legislació que asseguri la 

transparència dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta 

comunicació a laes persones contractants d’aquests productes, acompanyat 

també d’un règim sancionador quan aquestes incorrin en pràctiques abusives o 

poc transparents. 

 

4. Instar el Govern de l’Estat perquè des del respecte a l’autonomia dels diferents 

organismes recomani al Banc d’Espanya, la Comissió Nacional de Mercats i la 

Competència l’inici d’actuacions inspectores i si escau de sanció necessàries 

sobre l’actuació de les entitats financeres en el cas de clàusules abusives. 

 

5. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de Consum, a 

canalitzar les demandes contra les entitats financeres i a reforçar els serveis 

destinats a les persones afectades. 
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6. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades ta 

t a la denúncia i divulgació d eles males pràctiques abans esmentades, com a 

defensa i demanda de restitució dels drets de les persones afectades. 

 

7. Instar l’Ajuntament a oferir serveis gratuïts de primera acollida per garantir un 

assessorament objectiu i equitatiu en defensa dels drets de les persones 

afectades per les clàusules sòl, despeses indegudes en la formalització de les 

hipoteques i sobre els crèdits contractes en base a l’índex de Referència de 

Préstecs Hipotecaris (IRPH). 

 

8. Instar l’Ajuntament de  proposi el Col·legi d’Advocats la signatura d’un acord de 

col·laboració per a la defensa jurídica d’aquestes persones tal i com s’ha anat 

instrumentant en el funcionament del Serveis d’Intermediació de Deutes de 

l’Habitatge. 

 

9. Convocar, a través de les OMIC o els seus equivalents a les administracions 

supramunicipals (en el cas de municipis més petits), a les persones directores 

de bancs i caixes del municipi per instar-los a fer totes les accions possibles per 

a realitzar una correcta informació i atenció a les persones afectades i a a 

facilitar-los les tasques que han de portar a exercir el seu dret de devolució 

reconegut a la sentència del TJU. En aquestes reunions hi estaran convidades, a 

més de les forces polítiques amb representació al consistori els/les 

representants de les associacions de veïns i veïnes del municipi. 

 

10. Demanar els ens supramunicipals el suport necessari per reforçar els serveis 

d’atenció a les persones afectades, per garantir un primer servei 

d’assessorament professional i gratuït, independentment de la mida o les 

capacitats del municipi on resideixin. 

 

11. Traslladar aquests acords a les associacions de consumidors del municipi, a les 

entitats bancàries del municipi, al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, 

a la Diputació de Barcelona (Lleida, Tarragona, Girona) ala FMC i a l’AMC. 

 

8.2. Exp. A116-2017-464. Moció presentada pels grups municipals ICV-

EUiA-E, CiU, PSC-CP i ERC-JxP sobre el món local català amb la campanya 

“Casa Nostra És Casa Vostra” 

 

Els grups municipals ICV-EUiA-E, CiU, PSC-CP i ERC-JxP proposen al Ple municipal 

l’adopció dels següents acords: 

 

 Declarar l’ens local de Premià de Mar municipi adherit a la campanya Casa 

Nostra És Casa Vostra. 

 

 Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a 

Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament. 
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 Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de 

manifestació de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a 

Barcelona el proper 18 de febrer. 

 

 Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 

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

Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del 

municipi (o ens local supramunicipal si és el cas). 

 

8.3. Exp. A116-2017-478. Moció presentada pels grups municipals CiU, 

PSC-CP i ERC-JxP de suport a la iniciativa per a la reforma horària 

 

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

següents acords: 

 

Primer.— Instar al Parlament Europeu a la modificació de la Novena Directiva 

europea, aprovada al gener de 2001 amb caràcter indefinit, a través de la qual es 

procedeix anualment al canvi d’horari en dues ocasions, entenent que les 

circumstàncies que portaven a realitzar aquest canvi d’horari, actualment ja no 

tenen sentit. 

 

Segon.— Mostrar el suport de l’Ajuntament de Premià de Mar a la campanya del 

Govern de la Generalitat “Trobarem temps dins del temps”, així com a les altres 

campanyes que tingui previst endegar en el marc de la Iniciativa per la Reforma 

Horària. 

 

Tercer.— Mostrar la disposició de l’Ajuntament de Premià de Mar a participar en 

campanyes i proves pilot que hi hagi previst impulsar en el marc de la Reforma 

Horària, com a mostra del nostre compromís amb la necessitat de reformar els 

horaris i d’adaptar-los a uns temps més humans, cívics i saludables. 

 

Quart.— Realitzar una enquesta a tot el personal municipal, durant el primer 

semestre de 2017, sobre l’ús i la gestió del temps a fi de detectar els punts a 

millorar (nombre i durada de les reunions internes, organització de tasques, 

conciliació, horaris de treball...). 

 

Cinquè.— Iniciar una campanya des de l’Ajuntament de Premià de Mar de difusió 

entre la ciutadania premianenca perquè a través del Portal participa.gencat.cat 

pugui expressar la seva opinió en relació a la reforma horària (fins al dia 3 de març 

de 2017). 

 

Sisè.— Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament Europeu, al Govern 

Espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Iniciativa per la Reforma 

Horària. 

 

8.4. A116-2017-479. Moció presentada pels grups municipals CiU, PSC-CP i 

ERC-JxP de suport al Pacte Nacional per una societat digital a Catalunya 
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Els grups municipals CiU i ERC-JxP proposen al Ple municipal l’adopció dels 

següents acords: 

 

Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 

24 d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, 

la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, 

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

Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per a col·laborar en la 

implementació dels objectius d'aquest Pacte. 

        

Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació 

de Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

8.5. A116-2017-535. Moció presentada pel grup municipal CP-PA per 

desenvolupar polítiques per a gent gran amb una mirada àmplia i 

comunitària 

 

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

 

Primer.- Fer una diagnosi de la situació de les persones grans a Premià de Mar i les 

seves necessitats en l’àmbit de la promoció de l’autonomia personal. 

 

Segon.- Organitzar visites domiciliàries preventives a les persones més grans de 80 

anys per detectar situacions de risc o de vulnerabilitat, informar de l’oferta de 

prestacions i afavorir la planificació de noves polítiques socials a partir de la realitat 

específica d’aquest col·lectiu de persones grans en temes de salut, participació, 

seguretat, acompanyament a ingressos residencials, demandes de dependència o 

d’altres necessitats detectades. 

 

Tercer.- Promoure un procés de millora del programa de gent gran, amb la 

promoció de l’envelliment actiu com a eix vertebrador que involucrin a la ciutadania 

i tendeixin ponts entre generacions, orientant actuacions existents cap a aquesta 

línia o creant-ne de noves. 

 

Quart.- Prevenir situacions d’aïllament social i vulnerabilitat. Estudiar la possibilitat 

d’implantació de projectes de detecció i acompanyament amb participació de la 

comunitat, com poden ser el projecte Radars, que facilitat que les persones més 

grans puguin continuar vivint a la seva llar amb la complicitat i ajuda de l’entorn, o 

els projectes Baixem al carrer o Camins: de la solitud a la participació, on tant 

professionals com voluntaris fan sortides periòdiques amb gent gran amb 

problemes de mobilitat i es planifiquen actuacions per facilitar aquesta mobilitat al 

municipi. 

 

Cinquè.- Dedicar  un espai específic a la Taula de Serveis Socials per revisar l’oferta 

de Serveis Socials per a persones grans, siguin aquests oferts per l’Ajuntament i 

d’altres entitats i generar un material de difusió d’aquesta informació. 
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8.6. Exp. A116-2017-588. Moció presentada pels grups municipals CiU i 

ERC-JxP d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum 

 

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

següents acords: 

 

1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  

 

2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  

 

3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al 

Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.  

 

4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 

Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la 

Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).  

 

 

9. Precs i preguntes 

9.1. Exp. A117-2017-460. Pregunta presentada pel grup municipal ICV-

EUiA-E sobre subvencions de l’Ajuntament de Premià de Mar 

 

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

 

Primer.- Ens poden informar del número de demandes de subvencions i quantitat 

atorgades pel pagament de l’IBI? 

 

Segon.- Ens poden informar del número de demandes de subvencions i quantitat 

atorgades pel transport universitari? 

 

Tercer.- Es té previst modificar les bases d’aquestes subvencions? 

 

Quart.- Es té previst modificar la difusió de l’existència d’aquestes subvencions? 

 

9.2. Exp. A117-2017-528. Pregunta presentada pel grup municipal C’s 

sobre l’assistència del Sr. alcalde a la cimera mundial de líders locals i 

regionals 

 

El grup municipal C’s formula la pregunta següents: 

 

¿Tenía un carácter institucional la citada asistencia? 

 

9.3. Exp. A117-2017-530. Pregunta presentada pel grup municipal C’s 

sobre les funcions del Sr. Francesc Sánchez, ex gerent del nostre 

Ajuntament 

 

El grup municipal C’s formula les preguntes següents: 
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¿Durante qué periodo realizó el Sr. Sánchez las tareas de Jefe de Gabinete de 

Alcaldía? 

 

¿Qué funciones tenía? 

 

¿Qué contratos de obras públicas iniciaron licitación, fueron licitados o ejecutados 

en ese periodo y qué empresas resultaron adjudicatarias finales de los mismos? 

 

9.4. Exp. A117-2017-531. Pregunta presentada pel grup municipal ERC-JxP 

sobre la situació actual del procés d’integració entre l’Escola Mar Nova i 

l’Escola Montserrat 

 

El grup municipal ERC-JxP formula les preguntes següents: 

 

1. Te informació l’Equip de Govern, de la situació actual de l’Escola Mar Nova i 

del procés d’integració? 

 

2. Te prevista la Regidoria d’Ensenyament, donar les pertinents informacions 

de la situació del procés d’inclusió entre les dues escoles als grups 

municipals de l’oposició? 

 

3. I les Mares i Pares de les dues escoles,  estan informats del model pedagògic 

que s’esdevé de la integració dels dos centres, amb models, clarament 

diferenciats? 

 

9.5. Exp. A117-2017-564. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre el tancament d’un centre educatiu públic al municipi 

 

El grup municipal CP-PA formula les preguntes següents: 

 

 Per què s’ha decidit, tot i que el Parlament avalava el no tancament del centre, 

no fer jornades de portes obertes pel curs següent? 

 

 A partir de les afirmacions recentment aparegudes on els advocats de la 

Generalitat afirmen que el tancament es fa d’acord amb l’alcalde i la regidora 

d’Ensenyament del municipi. Quines explicacions donen? 

 

 S’han fet noves gestions per tal de paralitzar el tancament pel curs vinent i/o 

treballar per una moratòria? Quina ha estat la tasca de la comissió de 

seguiment amb els centres? 

 

 Per què encara no s’ha presentat el pla de treball de la regidora d’Ensenyament 

seguint els acords entre el govern i el grup de Ciutadans del Ple de setembre? 

Es presentarà i es rendiran comptes periòdics? 

 

9.6. Exp. A117-2017-565. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre el manteniment del Torrent Amell i el transvasament de sorres 

 

El grup municipal CP-PA formula les preguntes següents: 
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 Quines accions pretén realitzar l’equip de govern per resoldre la situació del 

Torrent Amell? 

 

 Es contempla novament l’ús de dragatge per al torrent i per al transvasament 

de sorres que ha d’efectuar Maria Port Premià anualment? 

 

 Es faran públics els informes tècnics que detallin tals operacions? 

 

 

9.7. Exp. A117-2017-566. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre la situació de pobresa energètica de Premià de Mar 

 

El grup municipal CP-PA formula les preguntes següents: 

 

 Quantes ajudes s’han donat per impagaments dels subministraments bàsics 

(llum, gas i aigua) el 2015 i el  2016? 

 Desglossat per subministrament 

 

 Quantes famílies han estat beneficiàries d’aquests ajuts per impagament el 

2015 i el 2016? 

 Desglossat per subministrament 

 

 Quina despesa per ajuts d’aquest tipus s’ha realitzat el 2015 i el 2016? 

 Desglossat per subministrament 

 

 Quants avisos de tall de subministrament s’han rebut de les empreses 

proveïdores? 

 Desglossat per subministrament i empresa 

 

 Quanta població es calcula que hi ha en situació de pobresa energètica? 

 

 Més enllà dels ajuts a impagaments, quines mesures s’han pres per abordar 

aquesta qüestió? 

 

9.8. Exp. A117-2017-567. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre la il·luminació als carrers 

 

El grup municipal CP-PA formula les preguntes següents: 

 

 Per què s’ha decidit el canvi de tonalitat en les llums? 

 

 S’ha pensat en revisar la distribució de les làmpades als carrers donat que hi ha 

certs carrers amb massa il·luminació i d’altres on aquesta és insuficient? 

 

 Com està funcionant la figura de la persona que fa un seguiment de les 

condicions amb l’empresa subministradora dels serveis de llum? 
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9.9. Exp. A117-2017-461. Prec presentat pel grup municipal ICV-EUiA-E 

per tal de millorar la ubicació i funcionament de les cartelleres 

 

El grup municipal ICV-EUiA-E formula els precs següents: 

 

Primer.- Que es canviïn d’ubicació totes aquelles cartelleres que es troben en mig 

del pas i s’apropin a partes o elements que ja impedeixen el pas. 

 

Segon.- Que les que manquen per col·locar es facin seguint el mateix criteri. 

 

Tercer.- Que es faci públic un protocol clar per tal que totes les entitats del poble 

que vulguin anunciar en aquests panells puguin fer-ho. 

 


