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

ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 17/10/2018 

 

 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 

 

 

2. INFORMACIÓ OFICIAL 

 

 

3. ALCALDIA 

 

3.1. ACTIVITATS ESTRATÈGIQUES 

 

3.1.1. Exp. I106-2018-5186. Sol·licitud pròrroga Pla Barris 2019-2020 

 

Aquest proper mes de desembre s’exhaureix el termini d’execució de la segona 

pròrroga concedida per la Generalitat de Catalunya sense que s’hagin finalitzat les 

actuacions previstes al del Pla de Barris, per la qual cosa és justificada una tercera (i 

darrera) sol·licitud de pròrroga per al bienni 2019-2020. 

 

 

4. ADMINISTRACIÓ I ORGANITZACIÓ INTERNA 

 

4.1. INTERVENCIÓ I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

4.1.1. Exp. G102-2018-4900. Donar compte al Ple de l'aprovació de les línies 

fonamentals del pressupost 2019 

 

Es dóna compte al Ple de l’aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2019, 

atès que abans de l’1 d’octubre l’Ajuntament té l’obligació de remetre-les al Ministeri 

d’Hisenda i Administracions Públiques.  Les línies fonamentals del pressupost es 

detallen consolidades pels diferents capítols de despesa i d’ingrés el que serà el marc 

del 

 pressupost.  

4.2. GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

 

4.2.1. Exp. C168-2018-5175. Modificació ordenances fiscals reguladores 

dels tributs municipals exercici 2019 

 

Es proposa al Ple Municipal, l’aprovació de la modificació de les Ordenances fiscals 

reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2019. 

 

Concretament es modifiquen les Ordenances següents: 

 

 Ordenança Fiscal 2.1 Impost sobre béns immobles. 

 Ordenança Fiscal 2.4 Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 

Naturalesa Urbana. 
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 Ordenança Fiscal 2.5 Impost sobre construccions instal·lacions i obres. 

 Ordenança Fiscal 3.2 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, 

bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

 Ordenança Fiscal 3.3  Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de 

la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol 

altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per  aparcament, 

càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

Annex categoria carrers per les ordenances d’ocupació de la via publica. 

 

 

4.3. CEMENTIRI 

 

4.3.1. Exp. J185-2017-3569. Declaració caducitat concessions diversos 

nínxols Cementiri municipal 

 

S’inicia expedient de procediment de declaració de caducitat de les concessions sobre 

nínxols, per impagament de les taxes de cementiri municipal durant 4 anys o més. 

Transcorregut el termini per presentar al·legacions o posar-se al corrent de pagament 

dels deutes tributaris per conservació del nínxol, sense que aquestes s’hagin efectuat 

per part dels titulars, es procedeix a declarar la caducitat de les concessions 

relacionades per manca de pagament de les taxes corresponents. 

 

 

4.4. RECURSOS HUMANS 

 

4.4.1. Exp. F103-2018-5300. Donar compte al Ple municipal de l’informe 

sobre personal eventual 3r trimestre de 2018 

 

S’informa al Ple sobre el personal eventual municipal corresponent al 3r trimestre del 

2018. 

 

 

5. ATENCIÓ SOCIAL I A LES PERSONES 

 

5.1. ENSENYAMENT 

 

5.1.1. Exp.S106-2018-4433 Ratificació modificació Estatuts Consorci per a 

la Normalització Lingüística 

 

En compliment de les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya i per la 

necessitat d’adequació a la normativa bàsica que regula els Consorcis i la creixent 

complexitat i increment de volum de personal i dels serveis que presta, 

en data 10 de juliol de 2018 el govern de la Generalitat va aprovar la modificació dels 

Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. 

 

En data 30 de juliol de 2018, la Generalitat va sol·licitar a l’Ajuntament de Premià de 

Mar, la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització 

Lingüística. 

 
Per això ara, RATIFIQUEM per Ple la modificació d’aquests Estatuts. 
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6. MOCIONS RESOLUTIVES 

 

6.1. Exp. A116-2018-3637. Moció presentada pels grups municipals ICV-

EUiA-E, CP-PA i ERC-JxP sobre el dret a l'empadronament que presenten les 

entitats socials de Premià de Mar 

 

Els grups municipals ICV-EUiA-E, CP-PA i ERC-JxP, proposen al Ple municipal l’adopció 

dels següents acords: 

 

“Primer. Facilitar l’accés al Padró municipal d’Habitants i l’emissió dels certificats que 

hi van associats, atenent al què disposa la legalitat vigent, de forma que: 

 

A) El títol de propietat o contracte de lloguer de l’immoble és recomanable, però no 

imprescindible per a la tramitació del padró, tal i com regula el Reial decret 

1690/1986. 

 

B) En la tramitació de l’empadronament, més enllà dels documents de títol de 

propietat o contracte de lloguer de l’habitatge, cal incloure com a vàlids els diferents 

títols, documents, gestions i actuacions administratives que permeten acreditar 

domicili o residència al municipi en: 

 

● Persones sense domicili fix o sense sostre. Els serveis socials emetran un informe 

que acrediti aquesta situació i se li assignarà una adreça a efectes de comunicació, 

tal i com preveu la normativa legal vigent. 

 

● Persones en situació d’ocupació d’habitatge. Per a la comprovació de la veracitat 

de les dades relatives a la residència quan no hi hagi un títol que n'avali l'ocupació, 

l’informe Parlament 2017 de la Sindicatura de Greuges recorda que el gestor 

municipal pot acceptar altres documents (per exemple, factures de 

subministraments); pot demanar un informe a la policia local o pot fer-hi inspeccions 

a partir de les quals, si es confirma que la persona hi viu, l'haurà de donar d'alta en 

el padró. En el cas que s’opti per una visita de la Policia Local al domicili, aquesta mai 

anirà identificada amb l’uniforme oficial, per tal d’evitar estigmatització o alarmes en 

relació a aquestes persones. Abans de les inspeccions, caldrà adoptar totes les 

mesures d’informació necessàries per tal que la persona conegui la voluntat de la 

visita. 

 

● Persones sense cap tipus de documentació personal. S’acceptaran com a vàlids els 

documents enumerats a la resolució de 30 de gener de 2015 de la presidenta de 

l’Institut Nacional d’Estadística i del director general de Coordinació de Competències 

amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, 

 

Segon. Descartar l’ús del padró com una eina per combatre les situacions de 

sobreocupació d’habitatges, de control del parc d’habitatge o altres polítiques de 

l’àmbit de l’habitatge i l’urbanisme. En aquests casos, s’empraran els processos i les 

actuacions d’inspecció que contempla Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret 

d’habitatge i, si en el moment de l’empadronament se suscita la sospita d’un ús 
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anòmal de l’habitatge, des del padró s’ha de derivar a l’àrea d’habitatge perquè 

s’actuï en consonància.  

 

Tercer. Estudiar la viabilitat jurídica d’aprovar un manual d’ús del tràmit del padró, 

per tal de sistematitzar el treball i assegurar resultats homogenis per a la totalitat de 

tràmits relatius al Padró Municipal d’Habitants al llarg del temps i per les diferents 

persones que intervenen en aquest procés. 

 

Quart. Estudiar la viabilitat jurídica d’aprovar la implementació, en el termini més 

curt possible, amb la fórmula que es consideri més adient, de la carta de residència 

municipal o informe de coneixement de residència al municipi. 

 

Cinquè. Fer una Declaració Institucional que reafirmi els acordes adoptats en 

aquesta moció.” 

 

 

7. MOCIONS NO RESOLUTIVES 

 

7.2. Exp. A116-2018-5262 Moció presentada pel grup municipal C's per 

millorar la transparència municipal 

 

El grup municipal C’s proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 

 

“Que el Ayuntamiento de Premià de Mar publique en el portal de transparencia las 

resoluciones judiciales que afecten a nuestro municipio.” 

 

 

7.3. Exp. A116-2018-5263. Moció presentada pel grup municipal PP per 

garantir la llibertat d'elecció educativa de les famílies 

 

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

 

“El Ayuntamiento de Premià de Mar insta al Gobierno a: 

 

1. Garantizar y ampliar las libertades educativas consagradas en nuestra 

Constitución, mediante un desarrollo armónico del derecho a la educación y a la 

libertad de enseñanza. 

 

2. Garantizar el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro 

educativo donde escolarizar a sus hijos. 

 

3. Mantener la demanda social contemplada en el artículo 109.2 de la LOE, en su 

redacción dada por la LOMCE, como factor determinante en el momento de la 

programación general de la enseñanza, promoviendo una oferta educativa plural 

en redes complementarias, pública y privada-concertada. 

 

4. Defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de dicha 

oferta plural y complementaria de la pública y por tanto de la libertad de elección 

de las familias y la igualdad de oportunidades en su ejercicio, dotando a todos los 

centros, públicos y privado-concertados, de los recursos necesarios para ello. 
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5. Promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros para 

desarrollar proyectos educativos de calidad que puedan responder a las 

inquietudes y prioridades de las familias, y que éstas puedan elegir libremente 

dichos centros. 

 

6. Garantizar la existencia, gratuidad y calidad de los centros de educación especial 

tanto en la red pública como privada concertada como garantes de la libertad de 

elección de las familias. 

 

7. Adecuar el modelo de financiación de la escuela concertada con el fin de 

garantizar el acceso a la misma de todas las familias en condiciones de igualdad. 

 

8. Potenciar zonas únicas de escolarización en el proceso de admisión de alumnos, 

sin perjuicio de los criterios de prioridad, en aras a garantizar la igualdad de 

oportunidades y una educación en equidad. 

 

9. Incluir en las estadísticas de Educación elaboradas por el Ministerio de Educación 

y Formación Profesional indicadores de libertad en las políticas educativas y su 

evolución. 

 

10. Convocar, con carácter de urgencia, la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada 

prevista en el artículo 2 bis de la LOE. 

 

Asimismo se aprueba dar traslado de estos acuerdos a la Ministra de Educación y 

Formación Profesional, a los Portavoces de los Grupos parlamentarios con 

representación en Congreso, Senado y Cámara autonómica, así como a la Junta de 

Gobierno de la FEMP y a los centros educativos concertados de nuestro Municipio.” 

 

 

7.4. Exp. A116-2018-5264. Moció presentada per tots els grups municipals, 

a proposta de SOS MENJADORS, per un debat sincer amb la comunitat 

educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l'espai de migdia als 

centres educatius de titularitat pública 

 

Els grups municipals proposen al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

1. “Instar al Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i 

aprovació del Decret de menjadors en els termes que recull l'actual esborrany, 

per obrir un nou cicle de debat sincer amb la comunitat educativa, amb 

l'objectiu de crear consensuadament un nou marc regulatiu integral de l'espai 

del migdia. 

 

2. Instar al Departament d'Ensenyament a trobar la fórmula legal o acord polític 

amb tots els Consells Comarcals per fer possible que les AMPA/AFA que ho 

desitgin i tinguin el suport del seu Consell Escolar de Centre, puguin continuar 

fent una gestió directa del menjador escolar fins que s'aprovi un nou marc 

regulatiu de consens amb la comunitat educativa. 

 

Traslladar els acords d’aquest Ple al Departament d'Ensenyament, al Consell 

Comarcal i a tots els centres educatius de titularitat pública del municipi a través del 

representant de l'ajuntament en els respectius Consells Escolars de Centre.” 
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8. PRECS I PREGUNTES 

 

8.1. Exp. A117-2018-5315. Pregunta presentada pel grup municipal ICV-

EUiA-E sobre la zona enjardinada del port 

 

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

 

“PRIMER: Actualment qui és fa càrrec del manteniment de la zona enjardinada del  

port?  

 

SEGON: Qui es farà càrrec un cop finalitzada tota l’obra de l’àmbit del port?  

 

TERCER: Quina valoració fa el govern del manteniment d’aquesta zona  enjardinada?  

 

QUART: Quina valoració fa el govern de les renovacions que s’han fet en diverses 

zones verdes?  

 

CINQUÈ: Quina valoració fa el govern del manteniment de les zones verdes 

municipals.” 

 

 

8.2. Exp. A117-2018-5316. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre el subministrament elèctric a Premià de Mar 

 

El grup municipal CP-PA formula les preguntes següents: 

 

“Primer.- Quin són els talls de subministrament elèctric que l’ajuntament ha 

comptabilitzat, quants usuaris han estat afectats i amb quina durada del sinistre 

durant els anys 2016, 2017 i 2018? 

 

Segon.- Es preveu demanar responsabilitats o fiscalitzar les actuacions de la 

companyia distribuidora del subministrament elèctric?” 

 

 

8.3. Exp. A117-2018-5322. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre els processos sancionadors a habitatges turístics 

 

El grup municipal CP-PA formula les preguntes següents: 

 

1. “Quantes sancions han estat interposades a aquests habitatges turístics irregulars 

en aquest període des de l’aprovació de la proposta? 

 

2. S’ha pogut reconduir algun habitatges turístic cap a lloguer social o llarga durada? 

 

3. Quines accions s’han emprés per aquest objectiu? 

 

4. Quin és calendari previst per l’elaboració del reglament acordat per aquest tipus 

d’habitatge?” 
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8.4. Exp. A117-2018-5326 Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA  

sobre l'estat d'expropiació de Can Sanpere i el procés per definir-ne els usos 

 

El grup municipal CP-PA formula les preguntes següents: 

 

 En quina fase es troba el procés d'expropiació de Can Sanpere i quin és el 

calendari i següents passes previstes pel govern a tal efecte? 

 

 Quan es preveu iniciar el procés participatiu per definir els usos dels nous 

equipaments i zona verda? Quins mecanismes i instruments de particcipació es 

preveu emprar?” 

 

 

8.5. Exp. A117-2018-5358. Prec presentat pel grup municipal CP-PA sobre 

la seguretat dels nens i nenes  que juguen a la Plaça de l'Ajuntament 

 

El grup municipal CP-PA formula el prec següent: 

 

1. Que s’introdueixi algun element físic protector per marcar els límits de la plaça 

(tests, tanca o d’altra element.) per evitar possibles incidents. 

 


