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

ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 17/01/2018 

 

 

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior 

 

 

2. Informació Oficial 

 

 

3. Exp. A105-2017-5891. Presa possessió regidor CiU Sr. Rafael Navarro 

Álvarez 

 

 

4. ALCALDIA 

4.1. Exp. C144-2017-6106. Donar compte de l’informe semestral (gener 

2018) de control de mocions aprovades pel Ple municipal 

 

El Ple municipal celebrat el 18 de novembre de 2015 va aprovar la moció Exp. A116-

2015-3874 sobre el “Control de les mocions aprovades al Ple de l'Ajuntament de 

Premià de Mar” en què 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 “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 ha estat elaborat 

amb la informació facilitada pels responsables de cadascun dels serveis municipals 

de l’Ajuntament de Premià de Mar. 

 

 

5. RECURSOS HUMANS 

5.1. Exp. F148-2018-96 Modificació article 43 Bases d’execució del 

Pressupost exercici 2018. 

 

Proposta d’acord que modifica les dedicacions previstes a les bases d’execució d’acord 

amb la nova distribució de funcions decidida. 

 

 

6. SECRETARIA GENERAL 

6.1. Exp. A102-2017-5983 Donar compte  Decret d'Alcaldia 2017/1532 de 

data 19-12-2017 nomenament membres Junta de Govern Local i tinents 

d'alcalde 

 

Es dóna compte al Ple municipal del Decret d'Alcaldia 2017/1532, de data 19-12-

2017, de nomenament de membres de la Junta de Govern Local i tinents d'alcalde 

 

6.2. Exp. A102-2017-5989 Donar compte Decret d'Alcaldia 2017-1553-1 de 

data 19-12-2017 de delegació de competències de l'alcalde en la Junta de 

Govern Local 

 

Es dóna compte al Ple municipal del Decret d'Alcaldia 2017/1553-1, de data 19-12-

2017, de delegació de competències de l'alcalde en la Junta de Govern Local 
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6.3. Exp. A102-2017-5997 Donar compte Decret d'Alcaldia 2017-1546 de 

data 19-12-2017 de delegacions genèriques i específiques atribucions 

alcalde en els tinents d'alcalde, regidors i regidores 

 

Es dóna compte al Ple municipal del Decret d'Alcaldia 2017/1546 de data 19-12-2017 

de delegacions genèriques i específiques d’atribucions de l’alcalde en els tinents 

d'alcalde, regidors i regidores. 

 

 

7. SERVEIS ECONÒMICS 

7.1. INTERVENCIÓ 

7.1.1. Exp. G105-2018-11. Donar compte informe d’intervenció en relació a 

resolucions adoptades per l’alcalde contràries a les objeccions efectuades 

per la Intervenció Municipal al ple de gener 

 

Es dóna compte al Ple municipal de l’informe d’intervenció en relació a resolucions 

adoptades per l’alcalde contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció 

Municipal. 

 

 

8. ÀREA DE PARTICIPACIÓ 

8.1. CULTURA 

8.1.1. Exp.T130-2017-6076. Nomenament de L’Associació Patronat Social 

Premianenc com a entitat de l’any 2018. 

 

El nomenament com a entitat de l’any vol ser un homenatge al recorregut de l’entitat 

o a la tasca que desenvolupa per la seva rellevància en la vida associativa o pública 

del municipi. Des de Cultura es proposa que l’any 2018 aquesta entitat sigui el 

Patronat Social Premianenc. 

 

8.2. PROMOCIÓ ECONÒMICA 

8.2.1. Exp. M112-2017-5984. Declaració fires d'interès local a efectes 

tributaris any 2018. 

 
Es voluntat de l’Ajuntament promocionar les fires com a element dinamitzador de l’activitat 
econòmica i cultural de Premià de Mar. 
Amb la finalitat de facilitar l’accés a les fires organitzades per l’Ajuntament a professionals de 
les mateixes es veu imprescindible no gravar la participació en aquelles fires que organitzi 
l’Ajuntament, per si mateix o en col·laboració amb entitats de Premià de Mar. 
L’actual ordenança fiscal preveu l’excepció del pagament per ocupació a la via pública a totes 
aquelles que siguin declarades pel ple municipal com a fires d’interès local. 
Es per aquesta raó que es sotmet  a aprovació la declaració de les fires d’interès local a efectes 
tributaris, per l’any 2018 
 

9. PRECS I PREGUNTES 

9.1. Exp. A117-2018-104. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre l'estat de la moció per la retirada de publicitat sexista 

 

El grup municipal CP-PA formula les preguntes següents: 

 

1. Quines gestions s’han realitzat fins al moment actual? 

2. Quan entrarà a debat en el ple municipal la citada moció? 


