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

ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 18/04/2018 

 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 

 

 

2. INFORMACIÓ OFICIAL 

 

 

3. ALCALDIA 

3.1. Exp. A110-2017-3811. Aprovació ordenança de civisme i convivència 

ciutadana. 

 

Per resolució de l’alcalde nº 2017/872 de data 02-08-17 es va iniciar l’expedient per 

a la redacció d’una  nova ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana, i 

es va constituir una Comissió d’Estudi, encarregada de redactar el text de 

l’avantprojecte de la norma. Prèviament es va dur a terme una consulta amb l’objecte 

de la participació ciutadana que es va iniciar el 20-07-17 i es va concloure el 08-01-

18, on es van fer aportacions que, conjuntament amb les efectuades pels distints 

serveis municipals, van servir per elaborar un text normatiu que, després d’ésser 

validat per la Comissió d’Estudi, va ser objecte d’un tràmit d’audiència i informació 

públiques de deu dies que va finalitzar el passat dia 5 d’abril. En aquest període no 

consta que s’hagin formulat al·legacions (en aquest moment no ens consta). Per tant, 

la Comissió d’Estudi ha donat el vistiplau al text normativa que s’ha d’elevar al Ple 

municipal per a la seva aprovació. 

 

 

4. SECRETARIA 

4.1. Exp.  A102-2018-1315. Nomenament representant suplent al Consorci 

de Promoció Turística Costa del Maresme 

 

Es nomena un representant suplent de l’Ajuntament de Premià de Mar al Consorci de 

Promoció Turística Costa del Maresme d’acord amb la petició efectuada pel Consorci. 

 

4.2. Exp. A146-2018-1613. Donar compte al Ple municipal del decret 

d’Alcaldia 2018/522, de 6 d’abril, de modificació denominació grup 

municipal CiU, mandat 2015-2019 

 

A petició del grup municipal CiU es canvia el seu nom de grup municipal CiU a grup 

municipal del Partit Demòcrata “PDeCAT” 

 

 

5. RECURSOS HUMANS 

5.1. Exp. F130-2018-1567. Donar compte al Ple de l’informe de Recursos 

Humans sobre el personal eventual municipal 1r trimestre 2018 

 

És dona compte al Ple dels llocs de treball ocupats per personal Eventual durant el 

primer trimestre de 2018, en compliment del que disposa l'article 104 bis de la Llei 

7/1985, que posa el límit en 7 

 



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 
 
 
 

6. SERVEIS ECONÒMICS 

6.1. Intervenció 

6.1.1. Exp. G102-2018-1241. Donar compte de la resolució de data 19 de 

març de 2018 de l’aprovació dels Plans pressupostaris a mig termini 2019-

2021. 

 

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques d’acord amb Llei Orgànica 2/2012, 

de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (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 2019, 2020 i 

2021 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. G103-2018-1592. Aprovació modificació pressupostària i 

modificació de bases d’execució del pressupost 2018 

 

Fa referència al programa de socialització de llibres i material educatiu per al curs 

2018-2019 per als alumnes de Premià de Mar, escolaritzats a Premià de Mar o Premià 

de Dalt. 

 

6.1.3. Exp. G103-2018-1649. Modificació pressupostària número 11 per 

transferència de crèdit 

Es realitza aquesta modificació ja que l’Ajuntament vol impulsar un seguit de canvis 

a la Festa Major que han de traduir-se en una festa més democràtica, cívica, pacífica, 

sociable, cohesionada i sostenible. 

 

6.2. Cementiri 

6.2.1. Exp. J185-2017-3569. Declaració de caducitat de concessions de 

nínxols del Cementiri municipal (decret iniciació núm. 1436-17, de 28-11-

17) 

 
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.  

 
7. ÀREA DE PARTICIPACIÓ 

7.1. Cultura 

7.1.1. Exp. T115-2018-981.  Conveni de cessió sales de l’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 
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8. ÀREA E TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

8.1. Planejament i Gestió Urbanística 

8.1.1. Exp. I103-2017-609 Modificació puntual del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal (POUM) de l’àmbit de Can Sanpere. Aprovació Text 

Refòs 

 

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. 

 

 

9. MOCIONS RESOLUTIVES 

9.1. Exp. A116-2018-1161. Moció presentada pel grup municipal CP-PA  per 

promoure l'aplicació  de bones pràctiques de contractació en els sectors 

musicals 

 

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

 

1. Fer valer la relació contractual entre els/les artistes i qui contracti els seus serveis 

descrita en el manual de bones pràctiques de contractació en el sector musical pel 

que fa als espectacles que promogui l’ajuntament. 

 

2. Vetllar perquè es compleixin les condicions descrites en el manual de bones 

pràctiques de contractació en el sector musical en els espectacles públics del poble, 

incentivant l’aplicació del manual per part de promotors privats i associacions 

culturals, si cal subvencionant i/o recolzant projectes que ho requereixin. 

 

3. Incentivar la contractació de propostes musicals amb representació femenina. 

 

4. Vetllar per la dignificació de la professió dels i les professionals del sector musical. 

 

 

10. MOCIONS NO RESOLUTIVES 

10.1. Exp. A116-2018-1607. Moció presentada pel grup municipal ERC- JxP 

de recolzament a l'ONG catalana, PROACTIVA OPEN ARMS 

 

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

 

PRIMER.- Què l’Ajuntament de Premià de Mar mostra tot el suport a la tasca de l’ONG 

Proactiva Open Arms duta a terme en el Mediterrani i, especialment, davant la 

situació que pateix davant la justícia italiana. 

 

SEGÓN.- Des d l’Ajuntament de Premià de Mar, rebutgem el tracte de les autoritats 

italianes envers Proactiva Open Arms i demanem que deixin en llibertat el vaixell 
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detingut perquè pugui continuar realitzant la seva tasca amb la valentia i 

determinació amb que l’ha dut a terme fins ara. 

 

TERCER.-Instem al Consell Municipal de Cooperació, que avaluí la necessitat 

d’assignar una subvenció a l’entitat per contribuir a la tasca que s’està desenvolupant 

a la Mediterrània. 

 

QUART.- instem a les institucions supramunicipals, Generalitat de Catalunya i a les 

autoritats de l’Estat que es posicionin donant recolzament a Proactiva Open Arms i 

emprenguin accions en la seva defensa davant on calgui. 

 

10.2. Exp. A116-2018-1608. Moció presentada pel grup municipal ERC- JxP 

per mantenir i promoure l'Aula Respir per a la gent gran de Premià de Mar 

 

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

 

PRIMER.- Iniciar l’estudi, a la recerca de formules per la creació de l’Aula Respir a 

Premià de Mar sota titularitat municipal i estudiar-ne altres centres similars a l’entorn 

del municipi.   

   

SEGON.-  Mentre aquest estudi s’estigui elaborant i es busqui el consens necessari 

per la creació a Premià de Mar de l’Aula Respir, convindrà instar a l’actual promotor 

a mantenir l’actual Aula Respir oberta als seus usuaris, durant un període determinat. 

 

TERCER.- Informar d’aquest procés al Departament de Benestar Social i Família de 

la Generalitat de Catalunya, a l’entitat que actualment està desenvolupant la tasca 

de l’Aula Respir a Premià i a les famílies usuàries d’aquest servei mitjançant una 

sessió informativa.   

 

10.3. Exp. A116-2018-1609. Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP 

per activar i calendaritzar les reformes dels passos subterranis de Premià 

de Mar 

 

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

 

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Premià de Mar elabori una proposta de les necessitats 

de millora dels passos soterrats d’accés i de la senyalització a les platges de la 

població i un calendari de realització de les remodelacions. 

 

SEGON.- Que l’Ajuntament de Premià de Mar executi les actuacions de millora 

recollides en la proposta i el calendari previst, prèviament consensuat i, en els casos 

que els treballs requereixin la intervenció d’una altra administració, es facin arribar 

les accions a realitzar i s’insti a l’ens competent a dur a terme el projecte. 

 

 

10.4. Exp. A116-2018-1615. Moció presentada pel grup municipal CP-PA per 

a la creació del Consell Local d'Economia Social i Solidària (ESS) 

 

El grup municipal CP-PA proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:  
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Primer.- Impulsar la creació al municipi de Premià de Mar del Consell Local de 

l’Economia Social i Solidària, integrat pels diferents departaments de l’administració 

local, els grups polítics, el conjunt de les iniciatives de l’ESS locals o sectorials, així 

com les entitats veïnals, culturals o educatives. Aquest serà l’òrgan responsable de 

promoure polítiques socials, econòmiques i culturals a nivell local des del paradigma 

de la concertació publico-cooperativacomunitària. 

 

S’encarregarà de : 

 

a) Realitzar una diagnosi de l’ESS a nivell local. 

b) Dissenyar un Pla Director de l’ESS, de caràcter integral i d’àmbit municipal.   

c) Elaborar una memòria anual i 

d) Esdevenir un servei comunitari de mediació pels conflictes que puguin sorgir entre 

agents públics-cooperatius-comunitaris. 

 

Segon.- Iniciar la redacció del reglament que regularà la creació i posterior 

desenvolupament d’aquest consell.  

  

Tercer.- Que es publiquin els acords de la moció i se’n faci difusió mitjançant els 

canals de comunicació habituals de l’Ajuntament com Twitter, Facebook i altres 

xarxes socials, pàgina web i Ràdio Premià de Mar, i que es comuniqui a totes les 

Entitats registrades del municipi. 

 

 

10.5. Exp. A116-2018-1640. Moció presentada pels grups municipals 

PDeCAT, ERC-JxP i CP-PA per l'alliberament dels presos polítics, el retorn 

dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat 

Espanyol 

 

El grup municipal PDeCAT, ERC-JxP i CP-PA  proposa al Ple municipal l’adopció dels 

següents acords:  

 

PRIMER. Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, 

Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, 

Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 

 

SEGON. Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles 

Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i 

Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i 

humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. 

 

TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides 

en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de 

la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part 

d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 

 

QUART. Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així 

com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 
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CINQUÈ. Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions 

pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de 

manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 

 

SISÈ. Instem a totes les entitats de Premià de Mar a defensar els drets fonamentals, 

civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits 

democràticament del Parlament de Catalunya. 

 

SETÈ. Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el 

Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del 

President i a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius 

“la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i 

llibertats de la ciutadania”. 

 

VUITÈ. Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 

Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) 

així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 

Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 

 
 

11. PRECS I PREGUNTES 

11.1. Exp. A117-2018-1746. Pregunta presentada pel grup municipal C's 

relativa a la gestió i manteniment dels arbres del municipi 

 

El grup municipal C’s formula les següents preguntes: 

 

¿Piensan mantener el sistema de poda implementado por la regidora de Medio 

Ambiente desde el inicio de este mandato?  

 

En los años 2018 y 2019 ¿Qué calendario seguirán las actuaciones de poda y 

mantenimiento de los árboles de nuestro municipio?  

 

¿Cuáles son las próximas actuaciones y a qué calles afectan? 

 

11.2. Exp. A117-2018-1747. Pregunta presentada pel grup municipal C's 

relativa a les platges del municipi 

 

El grup municipal C’s formula les següents preguntes: 

 

¿Qué ha pasado con el informe, anunciado por la Sra. Safont, que realizaría la 

concesionaria del puerto a cambio de no efectuar el trasvase de arena, que tiene 

firmado por contrato, el año pasado?  

 

¿Qué razonamiento ha llevado a la Sra. Safont a optar por trasvasar arena este año 

mientras que en años anteriores causó un perjuicio a los vecinos dejándolos sin 

playa?  

 

Ante las críticas que la Sra. Safont realizó en el Pleno de marzo sobre nuestra alusión 

al Informe Técnico encargado por el Ministerio de Medio Ambiente sobre la estrategia 

de actuación en el Maresme, ¿Va a apoyar las actuaciones anunciadas por el 

Ministerio, o por el contrario va a poner impedimentos a las mismas? 


