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

ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 21/03/2018 

 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 

 

 

2. INFORMACIÓ OFICIAL 

 

 

3. SECRETARIA GENERAL 

3.1. Exp. A102-2018-1024. Donar compte al Ple municipal del Decret d'Alcaldia 

2018/382 de modificació delegació competències de l'alcalde en la Junta de 

Govern Local 

 

Amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic, s’han hagut d’introduir modificacions en les delegacions efectuades per 

l’alcalde a la Junta de Govern Local, a efectes d’agilitat i compliment de terminis del 

procediment. 

 

4. RECURSOS HUMANS 

4.1. Exp. F103-2017-5220. Resolució recurs reposició contra acord Ple 

municipal de 13/12/2017 d’aprovació de relació de llocs de treball i plantilla 

2018. 

 

Resolució del recurs de reposició interposat, en data 6 de febrer de 2018, amb registre 

d’entrada 1337/2018, en representació de la Secció Sindical del Sindicato de 

Funcionarios de Policia (SFP), contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 13 de 

desembre de 2017 d’aprovació de la Plantilla i Relació de Llocs de Treball per l’any 2018. 

 

5. CONTRACTACIÓ 

5.1 Exp. D104-2018-1076. Contracte d’arrendament amb opció de compra 

diversos espais de l’edifici situat al C. Unió 16-28 

 

L’Ajuntament de Premià de Mar aprova el contracte d’arrendament amb opció de compra 

de diversos espais del local ubicat al carrer Unió 16-28. 

 

 

6. SERVEIS ECONÒMICS 

6.1. Intervenció 

6.1.1. Exp. G103-2018-1011. Modificació article 32 circuit de la despesa de les 

Bases d'execució del pressupost 2018 
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Es proposa la modificació de l’article 32 de les Bases d’Execució del pressupost de Circuit 

de la despesa per adaptar-lo a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic (LCSP) 

 

6.1.2. Exp. G107-2018-1045. Aprovació del Pla Econòmic Financer 2018-2019  

 

Un cop efectuada  la liquidació de l’exercici 2017 es posa de manifest que s’ha superat el 

límit permès a la Regla de la despesa. 

 

En el cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute 

pública o de la regla de la despesa, l’Administració incomplidora ha de formular i aprovar 

un pla econòmic financer, per l'any en curs i el següent, per tornar a l’equilibri. 

 

 

7. ÀREA DE PARTICIPACIÓ 

7.1. Joventut 

7.1.1. Exp. R128-2018-1013. Aprovació Pla Local de Joventut 2018-2021 

 

El Pla Local de Joventut és el document que defineix les polítiques públiques de joventut 

per als pròxims quatre anys. Esdevé una oportunitat per reflexionar sobre l’àmbit juvenil 

i per definir els compromisos de l’Ajuntament de Premià de Mar en aquest sentit.  

 

La joventut es concep com l’etapa vital compresa entre els 12 i els 29 anys. Aquest és un 

període del cicle vital durant el qual es produeixen un seguit de transicions a través de 

les quals les persones joves passen de l’etapa adolescent a la maduresa. Tanmateix, en 

el context actual, alguns d’aquests processos vitals es poden dur a terme de manera més 

tardana, com són l’accés a una feina estable o l’emancipació domiciliària. 

 

Els plans en qüestió incorporen un recull de les dades socio-demogràfiques principals del 

municipi i n’estudien la realitat de la joventut i les polítiques públiques d’àmbit juvenil. En 

segon lloc, aborden els reptes juvenils i incorporen una avaluació de les actuacions 

anteriorment dutes a terme. Finalment, i en base a aquesta realitat defineix els objectius 

generals, sempre des d’una visió transversal que té en compte tots els àmbits que tenen 

relació amb la vida dels joves 

 

 

8. MOCIONS RESOLUTIVES 

8.1. Exp. A116-2017-4298. Moció presentada per tots els grups municipals 

sobre publicitat sexista 

 

Es proposta al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

1.- Totes aquelles denúncies i queixes que l’Ajuntament rebi en matèria de publicitat 

sexistes, seran trameses a l’Institut Català de les Dones (l’Observatori de les Dones en 

els Mitjans de Comunicació) per al seu tractament i resolució, de conformitat amb la 

Llei 34/1988. 
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2.- Recordar que l’Ajuntament disposa de diferents canals de comunicació per 

denunciar accions que es puguin considerar de publicitat sexista. 

 

3.- Fer una comunicació específica sobre la importància de la publicitat no sexista al 

web de l’Ajuntament. 

 

9.  MOCIONS NO RESOLUTIVES 

9.1 Exp. A116-2018-1102. Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA-E en 

relació amb la recuperació de la gestió pública de la xarxa Ter-Llobregat 

 

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

 

1. Reclamar a la Generalitat de Catalunya i a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat  

que presenti al Parlament el pla per recuperar la gestió pública de la xarxa Ter-

Llobregat i el calendari d'actuacions i mesures per a fer-ho possible, donant així 

compliment al mandat legal derivat de la llei 5/2007. 

 

2. Reclamar a l’Agència Catalana de l’Aigua la reversió de la pujada tarifària de l’11,88% 

d’ATLL concessionària aprovada el 28 de desembre de 2017, donat que estem davant 

d’un contracte nul en el que només hi tenen cabuda els costos d’explotació. Pel 

mateix motiu, restituir la imputació de costos impropis des de l’inici del procés. 

 

3. Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Territori i 

Sostenibilitat, a l’Agència Catalana de l’Aigua, als grups polítics del Parlament de 

Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis de 

Catalunya, a la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya i a la Plataforma 

Aigua és Vida. 

 

 

10. PRECS I PREGUNTES 

10.1. Exp. A117-2018-1104. Pregunta presentada pel grup municipal ICV-EUiA-

E sobre transport públic i mobilitat a la nostra població 

 

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

 

PRIMER: En base a quins criteris s’escollirà el traçat de la nova línea de bus urbà? 

 

SEGON: S’ha previst que aquest nou servei de bus funcioni amb energies alternatives 

o de baixa contaminació? 

 

TERCER: En quina fase es troba la negociació amb Renfe i ADIF per l’obertura del 

baixador de Can Pou-Camp de Mar? 

 

QUART: Quines altres actuacions tenen previstes per la millora del transport públic a 

la nostra població? 
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CINQUÈ:  Quin és l’objectiu de la nova zona d’aparcament de 30 minuts? 

 

SISÈ: Com pensa millorar la distribució i descarrega de mercaderies a la trama 

urbana? 

 

10.2. Exp. A117-2018-1105. Pregunta presentada pel grup municipal icv-euia-e 

sobre subvencions pagament ibi i transport universitari  

 

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

 

PRIMER: Quina és la valoració que fa l’equip de govern d’aquest fet? 

 

SEGON: Quines son les modificacions i mesures que pensen aplicar en aquest 2.018 

per tal de fer efectives en la seva totalitat aquestes dues partides? 

 

10.3. Exp. A117-2018-1162. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre els mitjans públics de comunicació 

 

El grup municipal CP-PA formula les següents preguntes: 

 

 Quin és el model i sistema de mitjans públics que el nou regidor defensa per a 

Premià de Mar.  

 Quins són els principals canvis a l'àrea, incloent els canvis a recursos humans, que 

es proposa realitzar en govern? 

 Quin és el model i funció que la regidoria creu que ha de tenir la revista 

municipal?  

 Quin és el model i funció que la regidoria creu que ha de tenir l'emissora 

municipal?  

 

10.4. Exp. A117-2018-1163. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre la creació d’una línia d’autobús urbà 

 

El grup municipal CP-PA formula les següents preguntes: 

 

 Quines passes s’han fet fins ara per al compliment d’aquesta moció? 

  

 En quin punt ens trobem actualment respecte de l’estudi de la nova línia 

d’autobús?   

 

 Quan s’estima que poguem gaudir de la nova línia de transport municipal? 

 

10.5. Exp. A117-2018-1287. Pregunta presentada pel grup municipal C’s sobre 

l’estat de les platgesde Premià i del passeig marítim 

 

El grup municipal C’s formula les següents preguntes: 
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¿Se han planificado medidas específicas para mejorar la situación de cara al verano de 

2018? 

 

En caso afirmativo, nos gustaría conocer 

 

¿Cuáles son las medidas concretas planificadas para tener una superficie de arena más 

amplia, unas escaleras y barandillas en correcto estado, un mantenimiento y 

reposición de las papeleras rotas, iluminación del paseo marítimo, un mayor nivel de 

limpieza, o unos accesos en buenas condiciones para personas mayores y con 

movilidad reducida? 

 

Por último, nos gustaría conocer 

 

¿Cuáles son las fechas establecidas para aplicar dichas medidas? 

 

 


