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

ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 26/04/2017 

 

 

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior 

 

 

2. Informació Oficial 

 

 

3. Alcaldia 

3.1. Exp. I106-2016-3874. Ratificació Decret d’Alcaldia 2017/254, de data 

9 de març, sobre modificació Pla Financer pròrroga (2017-2018) Projecte 

d’Intervenció Integral Santa Maria – Santa Anna-Tió 

 

L’Oficina del Pla de Barris de la Generalitat va aprovar una pròrroga de dos anys 

(2017-2018) per al Projecte d’Intervenció Integral del barri Cotet. La nostra 

sol·licitud era de quatre anys (2017-2020) per la qual cosa va caldre fer les 

rectificacions pertinents a través d’un Decret d’Alcaldia (2017-254) que ara es porta 

a ratificació en aquest ple. 

 

 

4. Secretaria General 

4.1.1. Exp. A102-2017-1428. Canvi representant grup municipal C's al 

Consell Escolar Municipal 

 

Canvi de representant del grup municipal C’s al Consell Escolar Municipal. 

 

4.1.2. Exp. A102-2017-1572. Canvi representant ICV-EUiA-E al Consell 

Escolar Municipal 

 

Canvi de representant del grup municipal ICV-EUiA-E al Consell Escolar Municipal. 

 

 

5. Recursos Humans 

5.1. Exp. F103-2017-1505. Donar compte informe personal eventual 

municipal, 1er trimestre 2017 

 

Informe trimestral dels llocs de treball ocupats amb personal eventual. 

 

 

6. Serveis Econòmics 

6.1. Intervenció 

6.1.1. Exp. G102-2017-799. Donar compte del Decret d’Alcaldia 300/2017, 

de data 21 de març de 2017, sobre aprovació dels plans pressupostaris a 

mig termini 2018-2020 

 

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques d’acord amb Llei Orgànica 

2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
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(LOEPSF), determina que els Ajuntaments anualment han d’elaborar les previsions 

d’ingressos i despeses per un període de 3 anys . 

 

L’Ajuntament de Premià de Mar ha fet aquestes previsions pels anys 2018, 2019 i 

2020 tenint en compte el que es preveu ingressar i el que podem gastar com a 

màxim per complir tots els objectius d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 

financera. 

 

6.1.2. Exp. G102-2016-3632. Aprovació modificació annex d'inversions 

Pressupost General Ajuntament Premià de Mar Exercici 2017 

 

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

pressupost per l’exercici 2017. 

 

El Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que com annex al pressupost ha 

d’anar una sèrie de documentació, entre la qual es troba l’annex d’inversions que 

recull totes les actuacions de l’any 2017 respecte a les inversions del municipi.  

 

Degut a un canvi en la naturalesa d’una subvenció el finançament de dos projectes 

es veu modificat amb la qual cosa s’ha de procedir a modificar l’annex d’inversions 

 

 

6.1.3. Exp. G103-2017-1583. Aprovació inicial modificació pressupostària 

núm. 11 de crèdit extraordinari finançada amb baixes de crèdit 

 

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 una reducció 

d’una sèrie de projectes que no es realitzaran amb la qual cosa es destinarà 

aquests imports a efectuar les següents actuacions: Millora de la cartelleria 

municipal, pantalles informatives, part en la remodelació plaça de la República, 

iniciació del Centre cívic Can Ferrerons, senyalització via pública i en mobiliari 

Torrent Sta. Anna i Museu Romà. 

 

6.2. Tresoreria 

6.2.1. Exp. G126-2017-349. Adjudicació concertació d'una operació de 

crèdit a llarg termini 

 

Al Ple de data 15 de febrer de 2017, es va aprovar el Plec de clàusules 

administratives particulars que han de regir la licitació i adjudicació de la 

concertació d’una operació de crèdit per a l’Ajuntament de Premià de Mar, per 

procediment negociat. 

 

En data 16 de març de 2017, la mesa de contractació va obrir els sobres i un cop 

examinada la documentació, s’adjudica l’esmentada operació de crèdit a llarg 

termini per import de 2.688.000 euros a l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
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7. Àrea de Participació 

7.1 Cultura 

7.1.1. Exp. T115-2017-1186. Conveni cessió sales Espai l’Amistat a 

l’Associació Cultural Centre l’Amistat. 

 

Conveni de cessió de la sala gran de l’Espai l’Amistat a l’entitat Associació cultural 

Centre l’Amistat. El conveni objecte d’aprovació modifica i desenvolupa allò previst 

en l’escriptura de permuta, en relació als dies d’ampliació de les activitats de 6 a 8 

anuals i concretant les condicions de cessió, per tant, l’òrgan competent per a 

l’aprovació de la proposta és el Ple Municipal. 

 

 

8. Mocions 

8.1. Exp. A116-2017-1010. Moció presentada pel grup municipal CP-PA per 

la creació del protocol Festa Major de Pirates i Premianencs 

 

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

 

Primer- Crear un protocol de la Festa Major de Pirates i Premianencs que tingui com 

a principal objectiu ser una eina útil, una guia per a totes les persones i entitats 

que s’hi senten implicades i també per a les que tinguin interès a saber quins són i 

com tenen lloc els actes tradicionals de la festa. 

 

Segon- Que el protocol reculli les normes que tenen per objectiu regular el bon 

funcionament de la Festa Major i alhora evitar arbitrarietats i conflictes d’interessos 

entre les institucions i els grups que hi participen. Detallant, per exemple, 

seqüències cronològiques, grups de participació, itineraris, o llocs i horaris exactes 

on es duen activitats a terme. 

 

Tercer- Que el protocol tingui l’objectiu de fixar en un text escrit tot el conjunt de 

coneixements i percepcions latents sobre la festa, que han esdevingut, amb els 

anys i per a molta gent, tradicions, i fer-los explícits. 

 

Quart- Que el protocol s’elabori amb la col·laboració de tots els agents participants 

a la organització de la Festa i que aquests mateixos estableixin la flexibilitat i 

l’actualització d’aquest per tal que sempre es mantingui vigent, lògic, i pràctic. 

 

8.2. Exp. A116-2017-1011. Moció presentada pel grup municipal CP-PA per 

declarar la Festa Major de Pirates i Premianencs Patrimoni Festiu de 

Catalunya 

 

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

 

Primer- Actualització de les dades a l’Inventari del Patrimoni Festiu de Catalunya, 

actualment desactualitzades, o si més no, poc treballades amb la situació actual de 

la festa. 
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Segon- Realitzar la recollida d’informació històrica necesssària per tal de poder 

iniciar els tràmits de petició al Departament de Cultura de la Generalitat, per tal 

que inclogui la Festa Major de Pirates i Premianencs en el Catàleg del Patrimoni 

Festiu de Catalunya, del qual formen part prop d’una setantena de les celebracions, 

festes i elements singulars més destacats del patrimoni cultural i immaterial del 

nostre país.  

 

8.3. Exp. A116-2017-1012. Moció presentada pel grup municipal CP-PA per 

la creació d'un centre de documentació de la Festa Major 

 

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

 

Primer- Crear un centre-arxiu de documentació de la festa, que posi a l'abast dels 

ciutadans tota la informació sobre la festa i que salvaguardi la producció 

documental, en totes les seves manifestacions i en tots els seus suports (tan 

elements físics com electrònics). Així com també que faci divulgació del patrimoni 

documental i el testimoni de la memòria col·lectiva i organitzativa de la Festa.  

 

8.4. Exp. A116-2017-1579. Moció presentada pel grup municipal C's 

referent als contractes menors: publicitat, transparència i contractació 

electrònica 

 

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

 

PRIMERO.- Crear de un Registro Municipal de Empresas por sectores, a las que se 

les haga llegar las ofertas de contratación, manteniendo los principios de publicidad 

y libre concurrencia amparados por la Ley. Para ello se habilitará y publicitará un 

mecanismo para que, toda empresa que lo solicite, sea incluida en dicho Registro 

Municipal, que se unirá con la base de datos ya existente en el Ayuntamiento. El 

Registro Municipal de Empresas podrá ser consultado por cualquier ciudadano a 

través de la web del Ayuntamiento. 

 

SEGUNDO.-  Que exista una publicación, tanto en la web del Ayuntamiento de 

Premià de Mar, como en el tablón de anuncios del mismo, de las licitaciones que se 

vayan a realizar, en lo referente a contratos menores. 

 

TERCERO.- Establecer un Procedimiento electrónico de Contratos Menores, que 

permita tramitar por esta vía, los contratos menores de SUMINISTROS y 

SERVICIOS  cuyo importe sea superior a 1.500 euros e inferior a 18.000 euros (IVA 

no incluido) y OBRAS con un importe superior a 1.500 euros e inferior a 50.000 

euros (IVA no incluido). 

 

En el caso de que el importe del contrato menor sea superior a 18.000 euros e 

inferior a 50.000 euros, será preceptiva la incorporación en la publicación de una 

memoria valorada, o si se estimare necesario, proyecto firmado electrónicamente 

por el técnico competente.  
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CUARTO.- En las comisiones informativas de Administración y Organización Interna 

se dará cuenta a los grupos, de los contratos menores que se vayan suscribiendo 

por el Ayuntamiento.  

 

QUINTO.- Que se publiquen, en el Portal de Transparencia, los datos estadísticos 

sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través 

de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del 

sector público. 

 

8.5. Exp. A116-2017-1617. Moció presentada pels grups municipals CiU i 

PSC sobre la convivència i el dret al descans del veïnatge de la Plaça de la 

Sardana 

 

1) Acorden limitar l’horari de funcionament per raons d’ordre públic a partir de 

l’aprovació d’aquesta moció als establiments Bar la Sardana i el PICA – PICA 24 H.  

 

2) Acorden el següent horari de tancament:  

 

Fins a les 00.30 h de dilluns a dijous.  

Fins a l’1 h els divendres, dissabtes i vigília de festius. 

 

Horari de tancament dies especials:  

De dijous a dilluns de Setmana Santa fins a l’1 h.  

De dijous a dimarts de Carnestoltes fins a l’1 h.  

Del 21 de desembre al 6 de gener fins a l’1 h.  

La nit de cap d’any fins a les 3 h.  

De l’1 de juny al 15 de setembre el mateix horari que durant l’any, sense 

distinció.  

Amb motiu de la festa major fins a les 3 h.  

 

3) Acorden traslladar aquests acords als interessats, al Síndic de Greuges, a la 

Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior i a la 

Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya.  

 

8.6. Exp. A116-2017-1620. Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA-

E per la creació d'arxiu nomenclàtor de la nostra població 

 

Primer.- Crear un espai a la web de l’Ajuntament, on hi hagi una breu explicació del 

nomenclàtor dels carrers i/o places de la nostra vila, fent referència als diferents 

noms que han anat tenint al llarg d ela història, i prestant especial interès als 

relatius als fets, espais i/o personatges propis de Premià de Mar. 

 

Segon.- Coordinar la creació d’aquest espai web amb la regidoria de cultura i el seu 

projecte Arrela’t per tal que puguin participar els alumnes dels centres escolars de 

la població, si així ho decideixen. 

 

Tercer.- Que el procés de creació d’aquest espai pugui recollir aportacions i 

participació per part de la ciutadania. 
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Quart.- Notificar a la Comissió del Nomenclàtor de Premià de Mar la següent 

proposta i acords. 

 

 

9. Precs i Preguntes 

9.1. Exp. A117-2017-1073. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre el Consell de Cultura i el pressupost participatiu cultural. 

 

El grup municipal CP-PA formula les preguntes següents: 

 

 Quina valoració es fa des de l’equip de govern del pressupost participatiu 

cultural? Quines millore es plantegen a futur? 

 Quina aposta fa l’equip de govern sobre el Consell de Cultura? Quina intenció té 

a futur sobre les seves reunions, composició i funcions? 

 

9.2. Exp. A117-2017-1719. Pregunta presentada pel grup municipal ERC-

JxP sobre la moció de reaprofitament alimentari aprovada en sessió 

plenària del juny de 2016 

 

El grup municipal ERC-JxP formula les preguntes següents: 

 

1) Com pot ser que una Moció presentada el Juny del 2.016, sigui posada en 

consideració el Març del 2.017,  NOU mesos desprès de la seva aprovació?. 

 

2) Com pot ser, que es catalogui una Moció aprovada, com a “Inviable” i es donin 

arguments en el Ple,  on,  no han estat sotmesos pel conjunt del Consell Escolar 

Municipal i han resultat ser arguments de la pròpia Regidoria?.  

 

3) Com pot ser que Mocions aprovades per aquest Ple, tinguin aquesta resposta 

per part de l’equip de Govern? 

 

4) Quantes sessions de sensibilització s’han fet a les escoles aquest 2017 per 

aprendre a no malbaratar els aliments? 

 

9.3. A117-2017-1749. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre el funcionament actual del Consell de Cooperació 

 

El grup municipal CP-PA formula les preguntes següents: 

 

 Quines valoració es fa de les millores aconseguides en el funcionament del 

Consell arrel d’aquest nou horari de reunions? 

 Com es valora la impossibilitat d’assistència per part d’una s’èrie de 

representants de partits? 

 Quines actuacions s’han fet per promoure l’assistència de dues entitats que 

habitualment participen molt poc a les reunions del Consell? 

 

 

10. Exp. A105-2017-1703. Renúncia regidor grup municipal C’s Sr. Rubén 

Martínez Goy 


