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

ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 19/09/2018 

 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 

 

 

2. INFORMACIÓ OFICIAL 

 

 

3. SECRETARIA 

3.1. EXP. A102-2018-4820. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DEL DECRET 

D’ALCALDIA 2018/1432, DE 13/09/2018, DE CANVI DE PORTAVEUS GRUPS 

MUNICIPALS ERC-JxP i CP-PA 

 

Es dóna compte al Ple municipal del canvi de portaveus dels grups municipals ERC-

JxP i CP-PA. 

 

4. ADMINISTRACIÓ I ORGANITZACIÓ INTERNA 

4.1. INTERVENCIÓ 

4.1.1. EXP. G107-2018-2007. INFORMACIÓ AL PLE ESTAT EXECUCIÓ 

PRESSUPOST 2018, 2N TRIMESTRE  

 

L’Ajuntament de Premià de Mar va aprovar en data 13 de desembre de 2017 el seu 

pressupost per l’exercici 2018. 

 

Cada final de trimestre l’Àrea de Servei Econòmics elabora un expedient que reflexa 

la part d’ingressos i de despeses executats durant el període que correspon, així com 

altres estats pressupostaris. Els destinataris d’aquesta informació són, a través del 

canals corresponents, el Ministeri d’Administracions Públiques, el Ple de la Corporació 

i  la ciutadania de Premià de Mar.  

 

4.1.2. EXP. G108-2018-2803. APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2017 

 

Els comptes anuals comprenen el Balanç, el Compte de resultat econòmic-

patrimonial, l’Estat de liquidació del pressupost i la Memòria. Aquestes documents 

formen una unitat i han de ser redactats amb claredat i mostra la imatge fidel del 

patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic-patrimonial i de l’execució 

del Pressupost de l’entitat de conformitat amb la Pla de comptes. 

 

Els comptes s’han de formar per la Intervenció un cop finalitzat l’exercici i està 

integrat pel de la pròpia entitat, els seus organismes autònoms i les societat 

mercantils de capital íntegrament propietat de l’entitat local. Aquests han de ser 

sotmesos abans del dia 1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes. El 

Compte General de l’exercici 2017 es va informar favorablement per la Comissió 

Especial de Comptes en sessió de data 24.07.2018. 

 

Un cop informada per la Comissió Especial de comptes han d’estar exposats al públic 

per el termini de 20 dies, durant els quals i 8 més, els interessants podran presentar 

reclamacions, discrepàncies o observacions que seran examinades per la Comissió 
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Especial de comptes realitzant les comprovacions necessàries. Durat aquest període 

en el  Compte General de l’exercici 2016 no s’han presentat reclamacions. 

 

El Compte General ha de ser sotmès al Ple de abans del 1 d’octubre per la seva 

aprovació. S’ha de retre a la Sindicatura de comptes un cop aprovat. 

 

 

4.2. TRESORERIA 

4.2.1. EXP. G119-2018-56.  INFORME TRIMESTRAL MOROSITAT 2N 

TRIMESTRE 2018 I CÀLCUL PERÍODE MIG DE PAGAMENT 

 

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 

 

 

5. MOCIONS NO RESOLUTIVES 

5.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL C’s RELATIVA A LA 

ADOPCIÓ DE MESURES DE CONCIENCIACIÓ I PREVENCIÓ EN LA LLUITA 

CONTRA EL CÀNCER 

 

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

 

“La elaboración y firma de un acuerdo marco de colaboración entre el Ayuntamiento 

de Premià de Mar, la AECC y el CAP de nuestro municipio en materia de concienciación 

y prevención del cáncer. Dicho acuerdo contemplará la difusión de campañas 

informativas a través de los canales de comunicación de nuestro consistorio así como 

la calendarización y organización tanto de jornadas como de campañas conjuntas 

aprovechando los recursos humanos, materiales y técnicos de las tres entidades.” 

 

5.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL C’s DE CONDEMNA DE TOTA 

LA VIOLÈNCIA A CATALUNYA I PER LA CONVIVÈNCIA I IEL RESPECTE ENTRE 

TOTA LA CIUTADANIA 

 

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

 

PRIMER: L’Ajuntament de Premià de Mar condemna tots els actes vandàlics contra 

seus de partits polítics, els insults, les amenaces, agressions o l’assetjament contra 

grups i individus, entre els quals molts electes, que estan sovintejant a Catalunya. 

Així mateix, rebutja tots els actes vandàlics o violents que s’han produït i es 

produeixen en concentracions i manifestacions celebrades en els darrers mesos a 

Catalunya. 

 

SEGON: L’Ajuntament de Premià de Mar condemna expressament les inadmissibles 

practiques de declarar persona non grata per les seves idees i d’assenyalar 

públicament a qui pensa diferent i a qui actua en compliment de les funcions 

publiques que té encomanades, i mostra el seu més enèrgic rebuig pel fet de que 
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determinats càrrecs públics promoguin tals iniciatives des de les institucions de les 

que formen part. 

 

TERCER: Traslladar aquests acords al President del Parlament de Catalunya, als 

membres de la Mesa del Parlament de Catalunya, al President de la Generalitat de 

Catalunya i als Grups Parlamentaris representats en el Parlament de Catalunya.” 

 

 

6. PRECS I PREGUNTES 

6.1 EXP. A117-2018-4838. PREGUNTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 

ICV-EUiA-E SOBRE LA URBANITZACIÓ DEL PARC DE CAN FITÓ 

 

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

 

“PRIMER: Quan està previst finalitzar la urbanització del parc? 

 

SEGON: Quan es realitzaran els treballs d’adequació del pas soterrat? 

 

TERCER: Està previst renovar les lluminàries del parc?” 

 

6.2. EXP. A117-2018-4869. PREGUNTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 

CP-PA SOBRE ELS ANIMALS DOMÈSTICS DEL MUNICIPI I ELS ESPAIS 

D’ESBARJO PER A GOSSOS 

 

El grup municipal CP-PA formula al Ple municipal les següents preguntes: 

 

“Primer.- Quin és el número d’animals domèstics censats al municipi? 

 

Segon.- Quines accions s’impulsen des de la regidoria per a fomentar una tinença 

responsable d’animals domèstics i mascotes i per protegir el benestar d’aquests? Es 

compta amb la col·laboració de clíniques veterinàries o establiments comercials del 

municipi dedicats a aquest àmbit? 

 

Tercer.- Quines actuacions preveu el govern municipal per tal d’habilitar espais per 

a gossos al municipi i, compensar per tant, el tancament de l’espai de la Plaça de la 

República?” 

 

6.3. EXP. A117-2018-4870. PREGUNTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 

CP-PA SOBRE LA TALA, TRASLLAT I CONSERVACIÓ DE L’ARBRAT DE LA 

PLAÇA DE LA REPÚBLICA 

 

El grup municipal CP-PA formula al Ple municipal les següents preguntes: 

 

“Primer- Quin era l'inventari de l'arbrat present a la plaça de la República abans de 

l'inici de les obres? 

 

Segon- Quins exemplars han estat talats, quins preservats i quins trasplantats? 

 

Tercer- Quines accions de conservació de l'arbrat s'han dut a terme?” 
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6.4. EXP. A117-2018-4872. PREGUNTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 

CP-PA SOBRE LA SIMBOLOGIA PRESENT AL BALCÓ DEL CONSISTORI 

 

El grup municipal CP-PA formula al Ple municipal les següents preguntes: 

 

“Primer- Per quin motiu la bandera estelada ha estat retirada del balcó del consistori?  

 

Segon- Per quin motiu la pancarta dels presos polítics no ha estat restablerta amb 

recursos municipals? 

 

Tercer- Quin creu que és el paper que han de mantenir els municipis, i en concret 

Premià de Mar, en el marc del procés d'autodeterminació del poble de Catalunya?” 

 

6.5. EXP. A117-2018-4873. PREGUNTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 

CP-PA RESPECTE A LA TAULA DE SERVEIS SOCIALS 

 

El grup municipal CP-PA formula al Ple municipal les següents preguntes: 

 

“PRIMER. Quina és la valoració que fa l’equip de govern de la trajectòria d’aquesta 

taula de treball? 

 

SEGON. Es pensa convocar en un futur recent? 

 

TERCER. Quins objectius es pretenen assolir amb l’existència d’aquesta taula?” 

 

6.6. A117-2018-4874. PREC PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL CP-PA PER 

INICIAR LES GESTIONS PER UNA SEGONA ESCOLA BRESSOL A PREMIÀ DE 

MAR 

 

El grup municipal CP-PA formula al Ple municipal el següent prec: 

 

“PRIMER. Iniciar converses amb la Generalitat de Catalunya per transmetre la 

necessitat d’una nova bressol al municipi i començar a buscar vies possibles. 

 

SEGON. Obrir espais entre tots els grups municipals per estudiar possibilitats 

d’emplaçament i vies de finançament per una futura bressol municipal dins del marc 

de mapa escolar o de manera específica.” 

 


