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

ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 18/07/2018 

 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 

 

 

2. INFORMACIÓ OFICIAL 

 

3. SECRETARIA GENERAL 

3.1. Exp. D104-2018-1076. Donar compte modificació entitats intervinents 

contracte aprovat Ple municipal 21.03.2018, contracte arrendament amb 

opció de compra diversos espais edifici C/Unió 16-28 

 

Es dona compte al Ple de la modificació dels intervinents en el contracte 

d’arrendament amb opció de compra diversos espais de l’edifici situat al carrer Unió 

16-28, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 21.03.2018 atès que s’ha 

cancel·lat l’arrendament financer que l’entitat arrendadora Promoinmo S.L. tenia amb 

el Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA)   per la qual cosa l’entitat bancària ja 

no forma part dels intervinents en el contracte. 

 

4. RECURSOS HUMANS 

4.1. Exp. F147-2018-2875. Aprovació Increment productivitats 2018 

 

S’ha fet una previsió de despesa en concepte de productivitats fins a 31 de desembre 

de 2018 i es necessari incrementar l’import aprovat inicialment en 46.846,39 euros. 

 

4.2. Exp. F103-2018-3438. Informe Ple sobre el personal eventual 2n 

trimestre 2018 

 

S’informa al Ple sobre el personal eventual municipal corresponent al 2n trimestre 

del 2018 

 

5. SERVEIS ECONÒMICS 

5.1. CONTRACTACIÓ 

5.1.1. Exp. C174-2018-2112. Aprovació expedient contractació servei neteja 

edificis municipals 

 

Aprovació de la licitació dels serveis de neteja d’edificis municipals, el contracte 

supera el 10% dels recursos ordinaris de l’Ajuntament. Es tracta de seleccionar una 

empresa per a que digui a terme els serveis de neteja dels diversos edificis municipals 

així com del subministrament dels consumibles higiènics com són per exemple el 

paper de wc, paper de mans o sabó de mans. 

 

 

6. ÀREA D’ATENCIÓ SOCIAL I A LES PERSONES 

6.1. ENSENYAMENT 

6.1.1. Exp. A135-2018-2188. Aprovació nou reglament consell escolar 

municipal 

 



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 
 
 
Atès que existeix la voluntat municipal d’ampliar el marc de representativitat que 

regulava l’antic Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar 

Municipal de Premià de Mar, s´ha creat un esborrany del reglament actualitzat.  

 

Començat ja el tràmit d’audiència conforme a l’article 133.2 de la Llei 39/2015 

informem que al proper Ple del mes de juliol, està prevista l’aprovació d’acord de la 

nova normativa del reglament del Consell Escolar Municipal.  

 

Amb el nou reglament es pretén actualitzar una sèrie de modificacions per tal 

d’efectuar una actualització del contingut de l’ordenança d’acord amb la realitat de 

l’actual prestació del servei. 

 

 

7. TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

7.1. POLICIA LOCAL 

7.1.1. Exp. C169-2018-3036. Aprovació Document Únic de Protecció Civil 

Municipal (DUPROCIM) 

 

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc 

orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els 

riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles 

situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint 

la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil. 

 

 

8. MOCIONS RESOLUTIVES 

8.1. EXP. A116-2018-632. Moció presentada pel grup municipal C's per 

iniciar accions orientades a l’obtenció del segell de reconeixement ciutat 

amiga de la infància 

 

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

 

Sol·licitar a UNICEF Comitè Español iniciar els tràmits per a l'obtenció del Segell de 

Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància; així com comptar amb el seu posterior 

suport i col·laboració per al desenvolupament, la millora contínua i la innovació de 

les polítiques d'infància i adolescència en la nostra localitat. 

 

 

9. MOCIONS NO RESOLUTIVES 

9.1. Exp. A116-2018-3638. Moció  presentada pel grup municipal ERC per 

crear el museu del mar al far de l’ antic club nàutic del passeig marítim 

 

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

 

PRIMER.- Iniciar l’estudi, a la recerca de formules per la creació del Museu del Mar, 

situant-se en el Far de l’antic Club Nàutic de Premià de Mar sota titularitat municipal 

i estudiar-ne formules de remodelació i gestió de l’equipament. 

 

SEGON.- Instar al Institut de Ciències del Mar, al desenvolupament del Projecte del 

Museu del Mar amb coordinació de l’Ajuntament de Premià de Mar, amb descripcions 

tècniques dels instruments, equipaments que es cedirien al Museu del Mar així com 
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el desenvolupament dels programes divulgatius del Museu i dels Espais de Protecció 

Natural de la Platja de Llevant. 

 

TERCER.- Instar a l’Institut de Ciències del Mar i a l’Ajuntament de Premià de Mar a 

la recerca de finançament per convertir el Projecte del Museu del Mar de Premià de 

Mar en una realitat. 

 

9.2. Exp. A116-2018-3636. Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA-

E, ERC, Crida Premianenca i PSC, per instar el govern municipal de 

l'ajuntament de Premià de Mar què es dirigeixi al govern espanyol i als grups 

parlamentaris europeus a la comissió europea perquè rebutgi la creació d'un 

producte paneuropeu de pensions individuals proposada per la comissió 

europea 

 

El grup municipal CV-EUiA-E, ERC, Crida Premianenca I PSC proposa al Ple municipal 

l’adopció dels següents acords: 

 

Acordi dirigir-se a la Comissió Europea perquè retirin la proposta del PEPP. 

 

Acordi dirigir-se al Govern Espanyol perquè proposi i doni suport a la retirada 

d'aquesta proposta en el Consell Europeu. 

 

Acordi dirigir-se als Grups Parlamentaris perquè rebutgin aquesta proposta de 

regulació quan surti a debat. 

 

Acordi dirigir-se al Govern Espanyol i als Grups Parlamentaris de la Comissió Europea 

per demanar-li que estudiï les mesures necessàries perquè els sistemes públics de 

pensions garanteixin unes pensions dignes i suficients. 

 

Acordi dirigir-se al Govern Espanyol i als Grups Parlamentaris de la Comissió Europea 

perquè promogui l'eliminació de les desgravacions fiscals de les aportacions als fons 

de pensions privats. 

 

9.3. Exp. A116-2018-3705. Moció presentada pel grup municipal Crida 

Premianenca - Poble Actiu per la suspensió i moratòria del «informe técnico 

de estrategia de actuación en el maresme» del ministeri d’agricultura i 

pesca, alimentació i medi ambient de l’estat espanyol 

 

El grup municipal Crida Premianenca-Poble actiu proposa al Ple municipal l’adopció 

dels següents acords: 

 

1. Demanar al Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient de l’Estat 

Espanyol: 

 

a. La suspensió i moratòria del "Informe Técnico de Estrategia de Actuación en el 

Maresme” (Estudios de dinámica litoral, defensa i propuesta de mejoras en las playas 

con problemas erosivos, considerando los efectos del canvio climático), amb clau 

Cedex:22-414-5-002, Madrid 2014. 

 

b. La suspensió de les actuacions de dragatge, les que s’estan fent i les previstes, 

davant el litoral de Premià de Mar per pal·liar els efectes dels temporals d’hivern, ja 
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que considerem que aquestes sorres, tal com s’estan dipositant, desapareixeran, 

altre cop, amb els propers temporals. 

 

2. El compromís, com a Ajuntament de Premià de Mar, a evitar el bypass de sorres 

per part del port de Premià de Mar mitjançant dragatge i a efectuar-ho, en cas que 

fos estrictament necessari per la seguretat de les infraestructures, amb mitjans 

mecànics que no erosionin el fons marí. 

 

3. Donar suport actiu a la creació d’una Taula de Treball interdisciplinar on hi hagi 

representats tots els actors implicats (alcaldes, càrrecs electes, administracions, 

tècnics, universitats, societat civil, pescador, usuaris , agents turístics, sectors 

implicats, ...). 

 

4. Acceptar per acord de Ple el caràcter vinculant dels acords i resolucions que 

aquesta Taula de Treball, a partit de la participació de tota la ciutadania i dels estudis 

que consideri oportuns, acordi en un informe de Gestió del Litoral de tota la nostra 

comarca. 

 

5. Donar suport municipal als actes de difusió, coneixement o debat, que es portin a 

terme durant tot aquest procés, organitzats per entitats compromeses amb la 

preservació del nostre litoral. 

 

6. Traslladar aquests acords al Consell Comarcal, al Departament de Territori i 

Sostenibilitat, al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient de l’Estat 

Espanyol, a la Plataforma preservem el Litoral del Maresme, i als mitjans de difusió i 

comunicació habituals del consistori. 

 

Per una nova manera d’entendre el creixement de la comarca a partir de criteris de 

sostenibilitat i per una voluntat de preservar el litoral del Maresme el grup municipal 

de Crida Premianenca demanem a la resta dels representants municipals d’aquest 

ajuntament, que votin a favor d’aquesta moció. 

 

 

10. PRECS I PREGUNTES 

10.1. Exp. A117-2018-3828. pregunta del grup municipal Crida 

Premianenca-Poble Actiu sobre l'obertura de la Gran Via 

 

Atès que ne sessió ordinària del 17 de gener de 2018 la Junta de Govern Local va 

acordar aprovar inicialment el “Projecte d’urbanització Obertura de Gran Via de Lluís 

Companys, entre el Torrent Malet i el Torrent Castells”, amb un pressupost de 

588.438,19€. 

 

Atès que el 12 de febrer de 2018 es va fer públic l’anunci d’inici de l’expedient 

d’ocupació directa de part dels terrenys qualificats com a sistema viari situats dins 

de l’àmbit del Pla Parcial nº 1, així com la relació de béns i drets afectats per aital 

ocupació. 

 

Atès que davant aquests acords de Junta de Govern han estat presentades 

al·legacions d’oposició que insten la seva nul·litat de ple dret. 
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El grup municipal Crida Premianenca-Poble Actiu formula al Ple municipal les 

següents preguntes: 

 

Primer- Han estat respostes les esmentades al·legacions? 

 

Segon- Com fonamenta el govern que els acords presos s’adeqüen a dret? 

 

Tercer- Quines accions preveu el govern per a protegir els pocs espais agrícoles que 

resten al municipi? 

 

10.2. Exp. A117-2018-3830. Pregunta presentada pels grups municipals 

Crida Premianenca-Poble Actiu, ERC-junta per Premià i Coalició d'Esquerres 

ICV-EUiA sobre la festa major 2018 

 

El grup municipal Crida Premianenca-Poble Actiu, ERC-junta per Premià i Coalició 

d'Esquerres ICV-EUiA formula al Ple municipal les següents preguntes: 

 

 Quina valoració global fa el govern de la festa major d’enguany? 

 

 Quins han estat els aspectes deficients i quines mesures es prendran per 

solucionar aquestes mancances? 

 

 Quina valoració fa el govern de les accions i campanya per combatre la 

violència masclista als entorns festius? 

 

10.3. Exp. A117-2018-3831. Prec presentat pel grup municipal Crida 

Premianenca-Poble Actiu sobre els preus públics de l'escola bressol 

 

El grup municipal Crida Premianenca-Poble Actiu formula al Ple municipal els 

següents precs: 

 

- Convocar novament a l’inici del curs vinent la comissió de preus de l’escola bressol 

per revisar la proposta actual. 

 

- Considerar les propostes des de l’AMPA enviades als partits per: 

 

o Incloure consideracions per famílies nombroses i monoparentals. 

o Considerar la possibilitat d’ampliar recursos en beques menjador. 

 

- Convidar a l’AMPA com un actor més a la comissió de preus sobre la bressol. 


