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

ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 16/05/2018 

 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 

 

 

2. INFORMACIÓ OFICIAL 

 

 

3. ALCALDIA 

3.1. EXP. C144-208-2046. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE 

L’INFORME SEMESTRAL (MAIG 2018) SOBRE EL CONTROL DE LES MOCIONS 

APROVADES PEL PLE 

 

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 al 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 requerida “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. 

 

3.2. EXP. H105-2018-1942. MODIFICACIÓ NUMERACIÓ TRAM CARRER 

ESPERANÇA ENTRE ELS NÚMEROS 23 I 43 

 

La Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2013, va aprovar el projecte de  

reparcel·lació voluntària. En data 3 de juliol de 2013, la mateixa Junta va aprovar la  

llicència de parcel·lació de les quatre parcel·les situades al carrer Esperança  

cantonada amb el carrer Joan Prim, destinades a 4 habitatges unifamiliars i es va  

concedir la llicència municipal d’obres majors en data 4 d’abril de 2014 a  

ROMOINMO,S.L. per la construcció d’un edifici d’equipaments amb local comercial,  

amb aparcament i 5 habitatges al carrer Esperança número. 37. 

 

Per tal de poder empadronar en aquest carrer s’ha d’aprovar la modificació d’aquest  

tram i notificar a INE. 

 

3.3. EXP. H104-2018-2100. APROVACIÓ DENOMINACIÓ DIVERSOS ESPAIS 

PÚBLICS I EQUIPAMENTS A PREMIÀ DE MAR 

 

El 26 d’abril 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: 

 

1) APROVAR els noms dels espais públics (carrers, places i vials del port) proposats 

per la Comissió del Nomenclàtor: 

 Plaça de Can Boter 

 Passeig Marítim 
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 Passeig del Moll 

 Avinguda de les Roques d’En Ponç 

 Avinguda de les Amèriques 

 Carrer de la Barca de Mitjana 

 Carrer dels Pilots de Mar 

 Carrer del Negrall 

 Plaça de la Roca de la Balena 

 Placeta del Regaló 

 El Caminet 

 Carrer de la Vil·la Romana 

2) INSTAL·LAR al Caminet, a les Gallines Blanques i al port sengles elements de 

mobiliari urbà que facin referència als elements de la història ara identificats com 

a patrimoni local. 

3) SOTMETRE a consideració del Ple Municipal la decisió sobre la denominació o no 

de l’espai verd que hi ha davant de la pista esportiva Voramar entre els carrers 

d’A. Gaudí/Riera/Circumval·lació amb el nom de Parc de l’1 d’Octubre de 2017. 

4) COMUNICAR aquesta resolució a l’empresa concessionària MARINA PORT PREMIÀ 

SL i instar-la perquè identifiqui els vials i hi col·loqui el nombre mínim necessari 

de plaques d’acord amb les mides i tipus homologats per l’Ajuntament de Premià 

de Mar. 

 

COMUNICAR aquesta resolució serveis municipals interessats i als membres de la 

Comissió del Nomenclàtor d’Espais Públics i Equipaments de Premià de Mar. 

 

 

4. ADMINISTRACIÓ I ORGANITZACIÓ INTERNA 

4.1. INTERVENCIÓ I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

4.1.1. EXP. G105-2018-11. DONAR COMPTE INFORME D’INTERVENCIÒ EN 

RELACIÓ A LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER L’ALCALDE CONTRÀRIES A 

LES OBJECCIONS EFECTUADES PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL 

 

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

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

l’aprovació de l’expedient. 

 

4.1.2. EXP. G103-2018-2066. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 13 PER 

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 

 

Exp. G103-2018-2066. Modificació pressupostària número 13 per transferència de 

crèdit. Es realitza aquesta modificació per la necessitat de consignació pressupostària 

per el pagament de la quota de desembre domiciliada referida a la subvenció d’IDAE, 

una subvenció de capital retornable en quotes mensuals. La meritació de la quota de 

dia 31 de desembre de 2017, degut a la consideració de dies inhàbils bancaris, es va 

imputar en el 2018. 

 

 

4.2. TRESORERIA I INSPECCIÓ 

4.2.1. EXP. G119-2018-56. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE 

L’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE TERMINIS PREVISTOS DE PAGAMENT 

D’OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT, PRIMER TRIMESTRE 2018 
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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 

 

4.2.2. EXP. G150-2018-1988. APROVACIÓ COMPTES GESTIÓ RECAPTATÒRIA 

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 

EXERCICI 2017 

 

Es proposa al Ple Municipal, l’aprovació de comptes de gestió recaptatòria de la ORGT 

2017. 

L’Organisme de Gestió Tributària de Barcelona remet els comptes de gestió i 

recaptació de l’exercici 2017, de l’Ajuntament de Premià de Mar i de Premià Serveis 

Municipals SL, corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés 

directe, certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats, així com les 

multes de circulació per sancions imposades per l’Ajuntament de Premià de Mar, 

informat favorablement. 

 

 

4.3. CONTRACTACIÓ 

4.3.1. EXP. C176-2018-2024. MINORACIÓ GARANTIA DEFINITIVA 

CONTRACTE CONCESSIÓ OBRA PÚBLICA PISCINA MUNICIPAL 

 

Es porta a l’aprovació del Ple una modificació de l’import de la garantia que ha de 

constituir el concessionari de la piscina municipal en què es redueix substancialment 

el seu import, per tal d’alliberar de càrregues financeres accessòries al concessionari 

de conformitat amb la petició formulada per aquest 

 

 

4.4. RECURSOS HUMANS 

4.4.1. EXP. F141-2018-2026. AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT 

TREBALLADORA MUNICIPAL 

 

Es proposa el Ple l’autorització a la empleada d’aquesta corporació a la compatibilitat 

per les activitats professionals sol·licitades, tot condicionant la present autorització 

als límits establerts pels supòsits autoritzats, a la Llei 53/1984 de 26 de desembre, 

d’ incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques 

 

 

5. ATENCIÓ SOCIAL I A LES PERSONES 

5.1. PROMOCIÓ ECONÒMICA I DE LA CIUTAT 

5.1.1. EXP. M117-2018-1934. APROVACIÓ FESTES LOCALS 2019 

 

Un cop consultades les entitats representatives del comerç de Premià de Mar es 

proposa com a dies festius i no recuperables de caràcter local el 4 de març (dilluns 

de carnestoltes) i el 10 de juliol (Sant Cristòfol) 
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6. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

6.1. OBRES I URBANISME 

6.1.1. EXP. I103-2017-609. APROVACIÓ TEXT REFÓS MODIFICAICÓ 

PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE 

L’ÀMBIT DE CAN SANPERE 

 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) de data 1 de febrer de 2018 

va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística 

municipal relativa a l’àmbit de Can Sanpere tot supeditant la seva publicació al DOGC 

i conseqüent executivitat a la presentació d’un text refós que incorpori una sèrie de 

prescripcions. 

 

En data 16.03.2018 la societat JORNET-LLOP-PASTOR SLP, equip redactor de la 

modificació de referència, ha presentat el text refós sol·licitat per la CTUB. 

 

La proposta d’acord que es presenta és l’aprovació d’aquest text refós. 

 

 

7. MOCIONS RESOLUTIVES 

7.1. EXP. A116-2018-631. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CP-

PA PER DESENVOLUPAR UN PROJECTE DE MASOVERIA URBANA 

 

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

 

1. Impulsar un projecte de masoveria urbana a Premia de Mar  

 

2. Constituir una comissió de seguiment formada per la regidoria d’abitatge, 

tècnic, representants dels grups polítics i persones interessades en el projecte, 

amb la finalitat de  

 

a. Crear un registre d’habitatge desocupats de forma permanent. 

Explorant mecanismes per tal de garantir als propietaris dels habitatge 

el correcte funcionament del projecte i que recuperaran en bones 

condicions el seu habitatge un cop acabat el contracte.  

 

b. Establir els criteris d’adjudicació d’habitatges, seguint clàusules que 

garanteixin que aquests s’assignen a persones que no veuen garantit 

el seu dret a l’habitatge (empadronats a Premià amb un topall 

d’ingressos que no tenen cap immoble en propietat)  

 

c. Que s’estableixin els criteris pels quals un habitatge és susceptible de 

formar part del projecte seguint les següents condicions: tenir cèdula 

d’habitabilitat i un estat de conservació adequat. 

 

3. Que l’Ajuntament prengui un paper actiu, tant en la mediació com en l’aval 

dels contractes en el cas que fos necessari per superar possibles esculs legals 

i les reticències de les persones propietàries dels immobles.  

 

4. Que es difongui el projecte pels mitjans de comunicació municipals obrint la 

participació a totes aquelles persones que en vulguin formar part.  
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8. MOCIONS NO RESOLUTIVES 

8.1. EXP. A116-2018-2107. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-

EUiA-E PER DENUNCIAR L’INCOMPLIMENT DEL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA 

DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN EL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT  

 

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

 

PRIMER: Instar el govern de l’Estat a incloure en els Pressupostos Generals de 

l’Estat per al 2018, tal i com recull el Pacte d’Estat en matèria de Violència de 

Gènere, la partida pressupostària de 20M€ compromesa per a les administracions 

locals. 

 

SEGON: Instar el govern de l’Estat a enfortir i capacitar els governs locals en 

l’exercici de les polítiques públiques d’igualtat i violència de gènere. 

 

TERCER: Notificar aquest acord plenari al president del govern espanyol, a la 

ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, als grups parlamentaris del Congrés 

dels Diputats i del Senat i a la Federació de Municipis de Catalunya. 

 

8.2. EXP. A116-2018-2108. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-

EUiA-E DE SUPORT AL DRET A MORIR DIGNAMENT 

 

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

 

1. La formació de les treballadores i treballadors municipals (serveis socials, 

centres culturals, policia municipal, residències, centres de dia, assistència a 

domicili, etc.) sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i el benefici 

de fer el Document de Voluntats Anticipades (DVA).  

 

2. Divulgar aquest acord, així com el DVA, i impulsar xerrades informatives i 

activitats a centres assistencials, educatius i culturals dependents de 

l’ajuntament, campanyes en els mitjans de comunicació municipals i edició de 

pamflets o tríptics, que estaran disponibles als punts d’informació municipals. 

 

3. Instar el Parlament i la Generalitat de Catalunya a simplificar el tràmit del DVA 

per tal d’oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document davant d’un 

funcionari públic municipal.  

 

4. Traspassar aquests acords al Consell Municipal de Salut, per tal que pugui 

donar el seu suport i col·laborar en la difusió d’aquesta informació. 

 

5. Donar suport a la proposta del Parlament de Catalunya demanant la regulació 

sobre la despenalització de l’eutanàsia i el suïcidi medicament assistit, al 

Congrés, fent-los arribar aquesta moció aprovada. 

 

8.3. EXP. A116-2018-2131. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP  MUNICIPAL 

ERC-JxP PER TANCAR EL TRÀNSIT DURANT ELS CAPS DE SETMANA, TRAM 

GRAN VIA (C. DE LA PLAÇA – C. JOAN PRIM) PER ACTIVAR L’ACTIVITAT 

COMERCIAL I SOCIAL DE PREMIÀ DE MAR 
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El grup municipal ERC-JxP proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Què sigui tancat al trànsit rodat del Carrer Gran Via de Lluís Companys, 

entre els trams del Carrer de la Plaça i Carrer Joan Prim, des del dissabte a les 

08.00h a diumenge a les 20.00h. Aquest horari, podrà ser modificat en funció del 

període, poden allargar-ho en període estival. Tenint en compte, preservar i 

garantir el descans veïnal, on s’establirà un horari de terrasses que ha de ser 

d’obligat compliment. Cal dir que aquesta mesura, serà de caire provisional o de 

prova, en un període mínim de sis mesos i un màxim de dos anys, amb la pertinent 

valoració per part de totes les parts afectades. 

 

SEGON.- Què es complimenti al Pla de Mobilitat de Premià de Mar, amb un estudi 

en el conjunt del municipi per aplicar les modificacions necessàries per augmentar 

la presencia de vianants i anar desplaçant el vehicles, així com anar ampliant la 

pacificació a d’altres carrers comercials, ampliació de carrils bici, així com 

l’establiment dels Camins Escolars que faciliten l’accés dels infants a cada centre 

educatiu de manera independent amb totes les mesures de seguretat garantides. 

 

TERCER.- S’implantarà nova senyalització vertical d’avís al conductor en els passos 

de vianants que no en disposin, afegint la limitació de velocitat de 20 km/h en els 

vials a l’entorn de centres escolars, i reforçant alhora amb senyalització horitzontal 

de perill. 

 

QUART.- Les mesures anteriors s’inclouran en un Pla de Mobilitat de Premià de 

Mar per tal d’executar-les progressivament, si no estan contemplades, s’informarà 

a la ciutadania pels mitjans públics i xarxes socials i a l’Associació de Comerciants, 

els comerços i els veïns afectats, seran informats per una sessió informativa. 

 

8.4. EXP. A116-2018-2194. MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS 

MUNICIPALS PER LA DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES VÍCTIMES 

D’AGRESSIONS SEXUALS 

 

Tots els grups municipals proposen l’adopció dels acords següents: 

 

Primer. Traslladar tot el suport, l'afecte i la solidaritat d'aquest Ajuntament en 

Ple a la víctima i als seus familiars. I expressar el suport d’aquest Ajuntament a 

les dones que són víctimes d’agressions sexuals, a les dones supervivents de les 

violències masclistes perquè volem ser lliures no valentes. 

 

Segon. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir 

mostrant el seu rebuig a la sentència.  

 

Tercer. Mostrar el nostre profund desacord amb la sentència, i, d'acord amb el 

consens expressat per tots els grups municipals, particularment, amb la 

qualificació dels fets com un delicte continuat d'abús sexual amb prevalença. Exigir 

la revisió del Codi Penal perquè s’hi incorpori la perspectiva de gènere per tal que 

s’eviti l’existència d’interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips de 

gènere, que acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista. 

 

Quart. Garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la 

garantia dels drets de les dones. 
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Cinquè. Mostrar la nostra comprensió amb la decepció i indignació ciutadana com 

a conseqüència d’aquesta sentència i unir-nos al clam popular d’aquesta sentència 

que no compartim. 

 

Sisè.-  Reafirmar el nostre compromís com Ajuntament per continuar treballant 

amb la col·laboració de tothom a favor de l’equitat i en defensa dels drets de les 

dones i per la supressió de les desigualtats i dels diferents tipus de violència patits 

per les mateixes. 

 

Setè.- Fer difusió dels següents acords i posicionament de l’Ajuntament de Premià 

de Mar pels canals de comunicació adients. 

 

8.5. EXP. A116-2018-2207. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CP-

PA DE SUPORT ALS 9 MESTRES INCULPATS DE DELICTES D’ODI A 

L’INSTITUT EL PALAU DE SANT ANDREU DE LA BARCA 

 

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

 

1. Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat expressada en 

forma de repressió cal al nostre cos de mestres i professors de la Generalitat 

de Catalunya, enviat aquesta declaració als serveis territorials del Maresme com 

al professorat dels centres educatius del nostre poble. 

 

2. Que l’Ajuntament defensi públicament la llibertat d'expressió com un dels pilars 

centrals de la nostra educació.   

 

3. Que l'Ajuntament doni suport i es solidaritzi públicament amb els 9 professors 

investigats per la Fiscalia de l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca així 

com de qualsevol altre professor o mestre que pateixi persecució per part de 

l’Estat Espanyol. 

 

4. Instar al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles a impulsar els canvis 

legislatius necessaris per a la derogació de la Llei de Protecció de la Seguretat 

Ciutadana, per tal de garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió. 

 

5. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congreso de los 

Diputados, al Gobierno de España i, en especial, al claustre de l’Institut El Palau 

de Sant Andreu de la Barca. 

 

8.6. EXP. A116-2018-2211. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CP-

PA PER A LA REALITZACIÓ D’UN ESTUDI SOBRE LA GESTIÓ DEL SERVEI 

D’ABASTGAMENT D’AIGUA A PREMIÀ DE MAR 

 

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

 

PRIMER. Crear una comissió tècnica d'estudi de la gestió del servei de l'aigua 

amb l'encàrrec de planificar i dur a terme aquest estudi. Per l'elaboració d'aquest 

estudi i disposar de diversos punts de vista, la comissió pot convidar a persones 

i col·lectius especialitzats en la qüestió. 
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SEGON. Informar de l'aprovació de la moció als municipis del voltant que puguin 

estar interessats en realitzar un estudi sobre la gestió del seu servei d'abastiment 

d'aigua i amb els quals ja mantenim serveis mancomunats (Premià de Dalt o 

Vilassar de Dalt, sense excloure'n d'altres) i citar-los a una trobada per tractar la 

problemàtica. 

 

TERCER. Una vegada fet l’estudi sobre la gestió del servei, organitzar una 

audiència pública per sotmetre a informació i debat ciutadà el model de gestió de 

l'aigua a la ciutat. 

 

 

9. PRECS I PREGUNTES 

9.1. EXP. A117-2018-1837. PREGUNTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 

ICV-EUiA-E SOBRE L’ESTAT DE LES PLATGES 

 

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

 

PRIMER: Quin serà finalment el mètode utilitzat per realitzar el transvasament de 

sorra per part del concessionari del port? I quan es realitzarà? 

 

SEGON: Quins estudis s’han realitzat per escollir el mètode a utilitzar per realitzar 

el transvasament de sorra per part del concessionari del port? 

 

TERCER: S’han presentat o es presentarà al·legacions per part de l’equip de 

govern al projecte anunciat pel govern de l’estat? 

 

QUART: Afecta o afectarà el projecte promogut pel govern de l’estat al 

transvasament que realitzarà el concessionari del port? Són compatibles ambdues 

actuacions? 

 

9.2. EXP. A117-2018-2134. PREGUNTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 

ERC-JxP SOBRE LA REFORMA DE LA MASIA DE CAN MANENT 

 

El grup municipal ERC-JxP formula al Ple municipal les següents preguntes: 

 

1.- Quina és la situació actual del Projecte de Remodelació de la Masia de Can 

Manent? 

 

2.- Quin és el calendari de desenvolupar el projecte i el desenvolupament de les 

obres de millora de l’equipament?. 

 

3.- Tenim data d’inici i final de les obres de remodelació? 

 

4.- Es té previst la ubicació dels usuaris de la Masia, durant el període de les obres? 

 

9.3. EXP. A117-2018-2135. PREGUNTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 

ERC-JxP SOBRE LA SITUACIÓ DE LES APORTACIONS DELS VEÏNS DE LA 

PLAÇA DE LA SARDANA DE PREMIÀ DE MAR 

 

El grup municipal ERC-JxP formula al Ple municipal les següents preguntes: 

 



Pl. de l’Ajuntament, 1 

Telèfon 93 741 74 00 

Fax 93 741 74 25 

08330 Premià de Mar 

http://www.premiademar.cat 
e mail: info@premiademar.cat 

NIF: P0817100A 
 

Secretaria General 
 
 

1.- Quina és la situació actual del Projecte de Remodelació de la Plaça de la 

Sardana? 

 

2.- Hi hagut retorn amb els veïns de les seves propostes? 

 

3.- Quin és el calendari de desenvolupament del projecte i del desenvolupament 

de les obres de millora de la Plaça?. 

 

4.- Tenim data d’inici i final de les obres de remodelació? 

 


