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

ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 21/11/2018 

 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

 

2. DESPATX D’OFICI 

 

 

3. ALCALDIA 

 

3.1. Exp C144 2018 2046. Donar compte de l’informe semestral de control 

de mocions aprovades pel Ple municipal (novembre 2018)  

 

El Ple municipal celebrat el 18 de novembre de 2015 va aprovar la moció Exp. A116-

2015-3874 sobre el “Control de les mocions aprovades al Ple de l’Ajuntament de 

Premià de Mar” en què instava al govern municipal a fer un seguiment del grau 

d’acompliment dels acords del ple expressats en les mocions presentades pels 

diversos grups municipals. La moció requerida “Que l’Equip de Govern doni compte 

al Ple semestralment d’aquesta informació perquè els diferents Grups Municipals 

puguin pronunciar-se sobre les diferents actuacions.” El present informe ha estat 

elaborat amb la informació facilitada pels responsables de cadascun dels serveis 

municipals de l’Ajuntament de Premià de Mar. 

 

 

4. SECRETARIA GENERAL 

 

4.1. Exp. C166-20189-3085. Aprovació Codi ètic i de bon govern de 

l'Ajuntament de Premià de Mar 

 

Es proposa l’aprovació del Codi Ètic i de Bon Govern de l’Ajuntament de Premià de 

Mar en compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 

a la informació pública i bon govern, que determina quins són els principis d’actuació 

que han de presidir les actuacions dels alts càrrecs de l’administració local. 

 

5. ADMINISTRACIÓ I ORGANITZACIÓ INTERNA 

 

5.1. INTERVENCIÓ 

 

5.1.1. Exp. G107-2018-2007. Informació al Ple execució pressupost 3r 

trimestre de 2018 

 

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

i  la ciutadania de Premià de Mar. 

 

 

5.2. TRESORERIA 

 

5.2.1. Exp. G119-2018-56. Donar compte informe sobre compliment de 

terminis previstos de pagament d’obligacions 3r 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 

 

5.2.3. Exp. G121-2018-6232. Modificació article 52 de les bases d’execució 

del pressupost 

 

L’article 52 de les BEP  regula  la bestreta de caixa fixa en compte bancari  ,que  ates 

la necessitat de publicació d’un  gran volum d’anuncis  en butlletins oficials ,es 

necessari incrementar-la per tal de fer front  al pagament dels mateixos 

 

 

5.3. RECURSOS HUMANS 

 

5.3.1.  Exp. F119-2018-5499. Pròrroga acord relatiu a la contractació de 

persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no 

ocupats, marc programa Treball i Formació Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya. 

 

El Servei Públic D’Ocupació de Catalunya atorgarà un mòdul econòmic de 1.000 euros 

adreçat a finançar el salari brut, el prorrateig de les pagues extraordinàries i despeses 

de cotització empresarial per persona participant al programa Treball i Formació per 

la convocatòria 2018. 

 

 

6. ATENCIÓ SOCIAL I A LES PERSONES 

 

6.1. SERVEIS SOCIALS 

 

6.1.1. Exp. R145-2018-4798. Aprovació creació, projecte i reglament servei 

Menjador Social. 

 

En compliment del Decret 142/2010, pel qual s’aprova la Cartera de serveis  socials 

2010-2011, -prorrogada posteriorment- on es descriuen les prestacions de serveis, 

econòmiques i tecnològiques que ofereix el sistema públic de serveis socials, s’inclou 

el servei de menjador social com a prestació garantida.  
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Per això, es proposa al Ple Municipal, l’aprovació de la creació del servei del menjador 

social, així com l’aprovació del Projecte i el Reglament d’aquest servei que s’adjunta 

en l’expedient 

 

7. MOCIONS NO RESOLUTIVES 

 

7.1. Exp. A116-2018-5757 Moció presentada pels grups municipals CP-PA i 

ICV-EUiA-E per l'ampliació del parc públic d'habitatge 

 

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

següents acords: 

 

“Primer.- Instar al Govern de l’Ajuntament de Premià de Mar a que tot nou edifici 

d'immobles residencials construït al municipi i els sotmesos a rehabilitació 

integral hagi de realitzar una reserva del 30% del seu sostre per habitatge amb 

protecció oficial, el qual es destinarà prioritàriament a lloguer social. 

 

Segon.- Instar al Govern de Premià de Mar a establir les vies necessàries perquè 

l'Ajuntament, així com entitats socials del Tercer Sector, puguin tenir la tinença 

i la gestió de la major part d’aquest habitatge protegit. 

 

Tercer.- Instar al Govern de Premià de Mar a declarar el nostre municipi àrea 

subjecte als drets de tanteig i retracte a favor de l'Ajuntament de Premià de Mar, 

és a dir, que davant qualsevol oferta de compra-venda d’actius immobiliaris, les 

parts estiguin obligades a comunicar-la a l'Ajuntament, perquè el Consistori 

pugui igualar l'oferta i adquirir preferentment l'immoble, o en cas que s'hagi 

produït sense la pertinent comunicació, es pugui retrotreure-la i adquirir la finca 

pel preu estipulat. D’acord amb l’article 15 de la llei 18/2007, del 28 de 

desembre, del dret a l’habitatge. 

 

Quart.- Regulació de la implantació d'establiments d'allotjament turístic, 

d'albergs de joventut i d'habitatges d'ús turístic (HUT) perquè quan sorgeixin 

d’una obra nova hagin de  reservar l'equivalent al 40% del seu sostre a habitatge 

públic. 

 

Cinquè.-Presentar la proposta a la taula d’habitatge  i proposar el seguiment 

d’aquesta moció des d’aquest espai. 

 

Sisè.- Notificar l’adopció d’aquests acords a la població del municipi a través del 

butlletí municipal, a les entitats interessades com la Xarxa d’Habitatge del Baix-

Maresme i associacions veïnals del poble i a les entitats promotores d’aquesta 

iniciativa: Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH de Barcelona), la 

Federació d’associacions de Veïnes de Barcelona (FAVB), l’Assemblea de Barris 

per un Turisme Sostenible (ABTS), el Sindicat de Llogateres i l’Observatori DESC. 

Al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i als 

Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.” 

 

7.2. A116-2018-5991 Moció presentada pels grups municipals ICV-EUIA-E i 

CP-PA per l'elaboració d'un protocol de dol municipal vers els assassinats 

masclistes 
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Els grups municipals ICV-EUiA-E i CP-PA proposen al Ple municipal l’adopció dels 

següents acords: 

 

1.  “Creació d’un protocol de dol vers casos de violència de gènere, amb l’objectiu 

que es generi, des de la institució municipal “una cultura de rebuig absolut a la 

violència vers les dones”, així com una contribució per establir i reforçar relacions 

igualitàries en la localitat.  

 

Aquest protocol de dol comprendrà:  

 

 Onejar la bandera municipal i la senyera a mitja asta.  

 Exhibició de pancarta amb crespó de dol al balcó de l’Ajuntament.  

 Instal·lació de la icona vers la violència masclista al web de l’Ajuntament.  

 Abans de 24h des de el moment de conèixer l’assassinat, i si aquest s’ha 

produït dintre de la pròpia comunitat, es convocarà una concentració i 

minut de silenci a la porta de l’Ajuntament.  

 Nota de premsa als mitjans locals i regionals comunicant el rebuig a 

l’assassinat i a totes les violències masclistes.  

 

2. Activació del Protocol de Dol per part d’Alcaldia, amb cadascú dels feminicidis 

ocorreguts a Catalunya o a la resta de l’Estat i la seva conclusió a les 24 hores.  

 

3. Comunicació d’aquest Protocol de Dol a totes les associacions registrades que 

existeixen a la nostra localitat amb l’objectiu de sol·licitar la seva adhesió a les 

activitats i mostres de rebuig.” 

 

7.3. Exp. A116-2018-6068. Moció presentada pels grups municipals PDeCAT 

i ERC-JxP de suport a la resolució del Parlament de Catalunya sobre la 

priorització de l'agenda social i la recuperació de la convivència 

 

Els grups municipals PDeCAT i ERC-JxP proposen al Ple municipal l’adopció dels 

següents acords: 

 

1.  “Mostrar el Ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre 

la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el 

dia 11 d’octubre de 2018 i, especialment, al fragment reproduït anteriorment. 

 

2. Enviar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de 

Catalunya, al Congreso de los Diputados, al govern de l’estat espanyol, a la 

Casa Real espanyola i a l’Associació de Municipis per la Independència.” 

 

7.4. Exp. A116-2018-6069. Moció presentada pels grups municipals PDeCAT 

i ERC-JxP a favor de l'absolució dels presos polítics 

 

Els grups municipals PDeCAT i ERC-JxP proposen al Ple municipal l’adopció dels 

següents acords: 

 

“PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i 

Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès 

el referèndum de l’1 d’octubre de 2017. 
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SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets 

inexistents i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment. 

 

TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la 

manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no 

va existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans. 

 

QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses 

polítiques i el retorn de les persones exiliades. 

 

CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la 

repressió per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i 

preses polítics i persones exiliades. 

 

SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels 

Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt 

Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI.” 

 

7.5. Exp. A116-2018-6082. Moció presentada pels grups municipals CP-PA, 

ICV-EUiA-E I ERC-JxP per a la preeminència de les informacions de servei 

públic al butlletí municipal de Premià de Mar (Vila Primília) 

 

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

dels següents acords: 

 

“PRIMER – Establir que, en tant que servei d’informació pública, la informació 

principal i preeminent del Vila Primília siguin els anuncis de servei públic: nous 

serveis a la ciutadania, avisos de convocatòries, anuncis oficials, informació 

sobre entitats, teixit veïnal i associatiu, etc. Per aquest motiu, eliminar els 

editorials de la publicació. 

 

SEGON – Garantir la presència de la pluralitat d’opcions polítiques presents al 

ple de Premià de Mar a les pàgines del Vila Primília, informant de les actuacions 

i/o propostes, tant del govern com de les diferents candidatures polítiques a les 

pàgines de la publicació així com ampliant els espais d’opinió, sempre que la 

publicació ho permeti. Informar, especialment, de l’origen de les propostes 

impulsades políticament i reconèixer la participació de tots els agents implicats i 

no únicament de la regidoria que les fa efectives. 

 

TERCER – Eliminar de les informacions sobre actuacions de l’equip de govern o 

partits polítics del consistori els judicis de valor i no etiquetar actuacions d’uns o 

altres com a millores. 

 

QUART – Informar de l’aprovació i aplicació d’aquests canvis en la propera edició 

del Vila Primília i pels canals de comunicació de que disposa l’Ajuntament.” 

 

 

8. PRECS I PREGUNTES 

 

8.1. Exp. A117-2018-6024. Pregunta presentada pel grup municipal ERC-JxP 

sobre els informes tècnics de l’empresa SECE i la il·luminació pública 
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El grup municipal ERC-JxP formula les preguntes següents: 

 

1.- “Després de mes de dos anys d’aquesta adjudicació, quina valoració fa l’equip 

de Govern del Canvi de tecnologia en l’enllumenat? 

 

2.- Quin es el resultat dels Anàlisis Semestral que a de fer l’empresa SECE?. 

Demanem tenir accés a aquests informes semestrals, per veure la implementació 

del canvi de tecnologia a LEDS. 

 

3.- Quins informes a passat la persona encarregada per fer el seguiment de la 

implementació del canvi de tecnologia a LEDS. 

 

4.- Després de casi un any del canvi a LEDS de l’enllumenat públic. Quin es 

l’estalvi energètic que s’ha produït i quina es la seva conseqüència en la factura 

energètica?” 

 

8.2. Exp. A117-2018-6027. Pregunta presentada pel grup municipal ERC-JxP 

sobre el desmantellament de la furgoneta adaptada de l’Ajuntament 

 

El grup municipal ERC-JxP formula les preguntes següents: 

 

“1.- Quin ha estat el motiu per prendre aquesta decisió de donar de baixa el 

vehicle? 

2.- Perquè no s’ha comunicat degudament aquest decisió?” 

 

8.3. Exp. A117-2018-6029. Pregunta presentada pel grup municipal ERC-JxP 

sobre la posada en marxa del Bus Urbà gratuït 

 

El grup municipal ERC-JxP formula les preguntes següents: 

 

“1.- Quin ha estat el motiu per no convidar als càrrecs electes d’aquest 

Ajuntament  de l’Oposició en el primer viatge inaugural del Bus Urbà? 

 

2.- Perquè sempre s’obvià a la oposició en les presentacions i posada en marxa 

dels projectes d’interès municipal i no és convida a participar i/o assistir?” 

 

8.4. Exp. A117-2018-6030. Pregunta presentada pel grup municipal ERC-JxP 

sobre la connexió de la Ronda de la Costa entre Premià de Mar i Vilassar de 

Mar 

 

El grup municipal ERC-JxP formula les preguntes següents: 

 

“1.- En quina situació està la part que Premià de Mar ha de realitzar, per la 

millora d’aquesta Ronda des del Torreó del Passeig Marítim fins al Mercat de la 

Flor? 

 

2.- Quins terminis tenen previstos per la licitació de l’obra i l’acabament de la 

mateixa. 

 

3.- Està contemplada la reforma i millora de l’Accés al Mercat de la Flor, per la 

vorera inexistent, des de Can Pou? En cas contrari, perquè no?” 
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8.5. Exp. A117-2018-6067. 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 preguntes següents: 

 

“PRIMER: S’han coordinat els horaris de la nova línia de bus amb la resta de 

línies interurbanes que circulen pel municipi? 

 

SEGON: Quines son les properes mesures previstes al pla de mobilitat que es 

pensen dur a terme? 

 

TERCER: Quina son les gestions de l’equip de govern davant el reiterat  

incompliment del govern de la Generalitat respecte el transport públic?” 

 

8.6. Exp. A117-2018-6088. Prec i pregunta presentada pel grup municipal 

CP-PA sobre el casal municipal d’estiu 

 

El grup municipal CP-PA formula prec i les preguntes següents: 

 

“El Grup Municipal de Crida Premianenca prega: 

 

1. Que es dugui a terme una reunió amb els treballadors del casal per a realitzar 

una valoració conjunta sobre la qualitat del servei, sobre les situacions que 

s’han viscut i les possibles accions a emprendre per millorar-lo. 

 

El Grup Municipal de Crida Premianenca pregunta: 

 

1. Quina és la valoració que en fa l’equip de govern d’aquest servei? 

 

2. Quins són els perfils professionals que conformen el grup de treballadors del 

casal? 

 

3. Quins criteris s’han seguit a l’hora d’elaborar els grups de nens al casal? 

 

4. Quina és la valoració que se’n fa de la coordinació del servei per part de 

l’Ajuntament?” 

 

8.7. Exp. A117-2018-6090. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre la recuperació de la Llei 24/2015 sobre l’Habitatge 

 

El grup municipal CP-PA formula les preguntes següents: 

 

1. “Quines implicacions tindrà aquest fet per les accions que pren aquest 

ajuntament en matèria d’habitatge? 

 

2. Quines són les properes accions que es pensa iniciar per tal d’iniciar l’aplicació 

d’aquesta possibilitat.” 

 

 

8.8. Exp. A117-2018-6154. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre la primera fase dels pressupostos participatius 
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El grup municipal CP-PA formula les preguntes següents: 

 

 “Quina valoració fa la regidoria de participació de la primera fase del pressupost 

participatiu i de les novetats del procés d'enguany?” 

 

8.9. Exp. A117-2018-6105. Pregunta presentada pel grup municipal C’s 

sobre la planificació i gestió de les obres de Premià de Mar 

 

El grup municipal C’s formula les preguntes següents: 

 

“¿Qué valoración hacen de la gestión y ejecución de las citadas obras?  

 

¿Qué planificación tienen?” 

 

8.10. Exp. A117-2018-6106. Pregunta presentada pel grup municipal C’s 

sobre la seguretat al port de Premià de Mar 

 

El grup municipal C’s formula les preguntes següents: 

 

“¿Con qué medidas de seguridad cuenta en estos momentos el Puerto de Premià 

de Mar?  

 

¿Cuáles son las medidas de seguridad previstas ante el incremento de actividad?  

 

¿Cómo afectan esas previsiones a nuestra Policía Local, a los Mossos d’Esquadra, 

a los efectivos sanitarios y de protección civil?” 

 

 


