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

ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 18/12/2019 

 

 

ORDRE DEL DIA  

I 

PART RESOLUTIVA 

 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 

 

 

2. INFORMACIÓ OFICIAL 

 

 

3. ÀREA D'ORGANITZACIÓ  

 

3.1. SECRETARIA GENERAL 

 

3.1.1. Exp. A102-2019-4986. Donar compte Decret Alcaldia 2019/1554, de 

data 12 de novembre, de modificació d'adscripció vocals del grup municipal 

PSC-UxP-CP a les Comissions Informatives Permanents 

 

Es dóna compte del Decret d’Alcaldia 2019/1554, de 12 de novembre, de modificació 

de l’adscripció de vocals del grup municipal PSC-UxP-CP a les Comissions 

Informatives Permanents amb motiu de la presa de possessió de la regidora Sra. M. 

Pilar Guardeño Sánchez. 

 

3.1.2. Exp. A146-2019-8345. Donar compte Decret Alcaldia 2019/1692, de 

data 5 de desembre, de modificació denominació del grup municipal C'S 

 

Es dóna compte del Decret d’Alcaldia 2019/1692, de 5 de desembre, sobre el canvi 

de denominació del grup municipal Ciutadans Partit de la Ciutadania, d’acord amb 

l’escrit subscrit per tots els seus integrants, que passa a denominar-se grup municipal 

de Ciutadans – Premià de Mar. 

 

3.2. GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

 

3.2.1. Exp. G142-2019-7997. Declaració d’especial interès o utilitat 

municipal de les obres recollides en la relació de bonificacions de l’Impost 

sobre construccions, instal·lacions i obres, octubre de 2019 

 

La ordenança fiscal 2.5 de l’Impost sobre construccions i obres estableix una 

bonificació potestativa del 50% en la quota de l’impost per les obres de millora de la 

façana dels edificis.  

 

Prèviament aquestes obres han de ser declarades com d’especial interès o utilitat 

municipal, pel Ple Municipal . 
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El que es porta a aprovació del Ple és la declaració d’especial interès i utilitat 

municipal, de les obres per les qual s’han demanat les bonificacions del ICIO , 

presentades per l’ORGT en el mes d’octubre. 

 

3.3. RECURSOS HUMANS 

 

3.3.1. Exp. F119-2019-6527. Aprovació tercera pròrroga acord relatiu a la 

contractació de persones en situació d'atur programa Treball i Formació 

2019 

 

Pròrroga de l’Acord retributiu relatiu a la contractació de persones en situació d’atur 

inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i 

Formació, convocatòria 2019, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

establint una retribució mensual per import de 1.166,67 euros que inclou el salari 

més el prorrateig de les pagues extraordinàries. 

 

 

4. ÀREA D'ACTIVITAT 

 

4.1. FESTES 

 

4.1.1. Exp. T130-2019-8302. Nomenament de l’entitat Grup d’Havaneres 

Barca de Mitjana com a entitat de l’any 2020 

 

Cada any l’Ajuntament de Premià de Mar escull d’entre les entitats del municipi una 

per ser nomenada “Entitat de l’any”.   

 

L’Entitat de l’any és l’encarregada de llegir el pregó de la Festa Major.  

 

Enguany, l’entitat escollida és Barca de Mitjana per la tasca desenvolupada durant 

tot l’any en diferents actes del cicle festiu i popular de Premià de Mar, com ara festes 

de barri, activitats de gent gran i a la festa major. L’any 2020 celebren el seu 25è 

aniversari. 

 

 

5. ÀREA DE TERRITORI  

 

5.1. OBRES I URBANISME 

 

5.1.1. Exp I105-2019-4945. Pla especial de regulació dels habitatges d'ús 

turístic. Aprovació provisional 

 

En data 8 de juliol de 2019 es va aprovar inicialment el Pla especial de regulació de 

l’activitat d’habitatges d’ús turístic al municipi de Premià de Mar, exposant-se al 

públic i es va presentar una al·legació per part del grup municipal de CRIDA 

PREMIANENCA al respecte. 

 

La proposta que es presenta a aprovació és la desestimació de l’al·legació i l’aprovació 

provisional del pla especial. 
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ORDRE DEL DIA  

II 

PART DE CONTROL 

 

 

6. MOCIONS NO RESOLUTIVES 

 

6.1. Exp. A116-2019-8190. Moció presentada pel grup municipal PECP per 

declarar Premià de Mar "Vila Jugable" 

 

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

 

“1- Declarar Premià de Mar “Vila jugable”.  

 

2- Per tal de concretar la declaració, el Ple municipal insta al govern municipal a 

emprendre les 11 accions següents:  

 

• Retirar els cartells de la ciutat que prohibeixen jugar a pilota. Es poden substituir 

per altres que informin de les molèsties que s’ocasionen si es donen cops en 

determinades superfícies com aparadors o persianes.  

• Potenciar les activitats de Diumenges en família, realitzant talls de trànsit d’un 

carrer del municipi cada diumenge al matí i oferint activitats de joc i lleure.  

• Juguem a les places: propostes lúdiques itinerants per afavorir l’hàbit de trobar-

se per jugar a les places.  

• “Zones naturalitzades pel joc”: naturalitzar i protegir, per evitar l’acumulació 

d’excrements i orina dels gossos, en totes les places que ja compten amb zona 

verda o terra de sorra, potenciant el joc amb elements naturals com la sorra o 

l’aigua.  

• Potenciar els patis oberts, diversificant les propostes de joc, tenint en compte el 

principi de coeducació i potenciant-ne els usos comunitaris.  

• Microintervencions urbanes als entorns escolars perquè esdevinguin places i 

espais de trobada, i vida comunitària amb joc fortuït.  

• Elaborar aquestes intervencions mitjançant un procés participatiu protagonitzat 

pels infants de la nostra vila.  

• Potenciar la platja com a espai jugable durant tot l’any.  

• Co-creació amb joves de nous parcs esportius urbans.  

• Facilitar l’obertura de guinguetes-bar en espais lúdics que puguin oferir lavabos 

i préstec de jocs.  

• Servei de Suport al Joc per a infants amb diversitat funcional i augment dels jocs 

inclusius als parcs del municipi.  

 

3- Comunicar aquests acords a la població en general amb especial èmfasi en els 

centres educatius, AMPAs i AFAs, i a aquelles entitats i espais amb participació 

d’infants, com l’Esplai i el Cau, i el Consell Municipal d’Infants.” 

 

6.2. Exp. A116-2019-8191. Moció presentada pel grup municipal PECP sobre 

la llei de contractes de serveis a les persones "Llei Aragonès" 

 

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

 

1. “Rebutjar l’actual plantejament del projecte de llei de contractes de serveis a les 

persones. 
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2. Manifestar que els serveis d’atenció a les persones s’haurien de prestar, 

prioritàriament, de forma directa per les administracions competents. 

 

3. Instar a aturar la tramitació del Projecte de llei de contractes de serveis a les 

persones, mentre no es clarifiqui formalment quin és el model de gestió que ha 

de millorar i fer sostenibles aquest tipus de serveis al nostre país. 

 

4. Exigir al Govern de la Generalitat que creï i presenti eines legislatives i 

reglamentàries per a blindar la priorització de la prestació directa per part de les 

administracions públiques dels serveis a les persones i per a regular de forma 

clara i transparent les fórmules no contractuals via convenis o concertació amb 

l’economia social i el tercer sector. 

 

5. Demanar al Govern de la Generalitat que, un cop clarificada aquesta priorització 

de la gestió directa i de la concertació, reprengui la tramitació parlamentària 

d’una regulació de la via contractual, que ha de servir per a garantir que 

qualsevol contractació pública de serveis a les persones respondrà als criteris de 

qualitat del servei com a garantia de drets de la ciutadania, condicions laborals 

dignes, justícia de gènere i sostenibilitat medi ambiental. 

 

6. Traslladar els presents acords al Departament de la Vicepresidència i d'Economia 

i Hisenda, als grups polítics del Parlament de Catalunya, als sindicats de CCOO i 

UGT, a la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Marea Blanca 

de Catalunya, FaPaC, CONFAVC i a les entitats municipalistes de Catalunya.” 

 

6.3. Exp. A116-2019-8336. Moció presentada pel grup municipal C'S  per la 

defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en 

l'accés a la pensió de viduïtat 

 

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

 

1. “Instar al Gobierno de España a la modificación de los correspondientes 

preceptos del Real Decreto Legislativo 8/2015 y de todas aquellas normas 

relacionadas con él, para equiparar los derechos en el acceso a la pensión de 

viudedad de las parejas de hecho con el de los matrimonios civiles. 

 

2. Instar al Gobierno de España a que en el plazo máximo de un año, apruebe 

un Proyecto de Ley de Parejas de Hecho por el que se incorpore en el Código 

Civil una regulación del régimen de la pareja de hecho aplicable en todo el 

territorio nacional, así como que incorpore las modificaciones oportunas en 

otras normas para evitar cualquier tipo de discriminación jurídica de las 

parejas de hecho frente a los matrimonios por razón de su estado civil o de la 

naturaleza o formalidad de su relación de convivencia, cuando concurran el 

resto de requisitos establecidos.” 

 

6.4. Exp. A116-2019-8338. Moció presentada pel grup municipal C'S per fer 

més accessible la Festa Major i la fira d'atraccions de Premià de Mar a les 

persones amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) 

 

El grup municipal C’S proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
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Primero.- Contactar con los organizadores de la feria de atracciones de nuestra 

ciudad y con las entidades municipales especializadas en el trastorno del espectro 

autista, con el fin de consensuar modificaciones que permitan y faciliten la 

participación de las personas afectadas, con medidas tales como que al menos un día 

y durante unas horas las atracciones que se instalen prescindan de luces intensas y 

de sonidos que pueden ser evitables como sirenas, música con alto volumen o ruidos 

que las personas con espectro autista no pueden soportar. En ningún caso las 

propuestas planteadas tenderán a la estigmatización y la segregación de las personas 

con TEA.  

 

Segundo.- Aplicar dichas propuestas para facilitar la participación de las personas 

con TEA en las fiestas de los diferentes barrios.  

 

Tercero.- Dar difusión a través de los medios de comunicación del municipio de las 

modificaciones acordadas para que tengan conocimiento las personas y familiares de 

los vecinos con este trastorno.” 

 

6.5. Exp. A116-2019-8390. Moció presentada pel grup municipal CP-AMUNT  

per adoptar mesures que milloren l'adaptabilitat de les voreres per facilitar 

la mobilitat i per un urbanisme més amable per viure el carrer 

 

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

 

“Primer.-  Elaborar un pla integral de manteniment de voreres i facilitació de la 

mobilitat, amb l’objectiu de facilitar els desplaçaments a peu, la seguretat dels 

vianants i millorar l’accés a persones amb mobilitat reduïda. Aquest pla, que haurà 

de formar part del pla local de Mobilitat, haurà d’incloure, entre d’altres, les següents 

actuacions calendaritzades: 

 

 Eliminar obstacles de les voreres, especialment pals de les companyies de serveis 

(llum, telèfon, etc.) a fi de facilitar també el pas a cotxets per a nadons o persones 

que van en carrets de compra o amb cadira de rodes. 

 

 Revisar les rampes existents a la ciutat sent conscients que tot i que compleixin 

la normativa, les rampes que comencen amb una part vertical de 2/3 centímetres 

ja són un obstacle insalvable per les cadires elèctriques. 

 

 Completar o reparar els panots que falten o estan trencats. 

 

Segon.- Prioritzar la solució dels defectes que comportin més risc i problemes per als 

vianants i que no siguin especialment gravosos, com l’eliminació o modificació de 

pals de la llum i telèfon. 

 

Tercer.- Establir un protocol d'actuació a totes les fires i altres esdeveniments on es 

tallen carrers i participen ciutadans i ciutadanes amb l'objectiu que es respecten els 

aparcaments per persones amb mobilitat reduïda. I si no és possible, reservar i 

senyalitzar adequadament aparcaments alternatius en la mateixa zona. 

 

Quart.- Educar i conscienciar la ciutadania de la importància de respectar les rampes 

i aparcaments, mitjançant cartells explicatius i una campanya informativa. 
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Cinquè.- Iniciar un procés per introduir elements urbanístics que facin el carrer i les 

places espais més amables i de relació: bancs en posicions juntes per seure que 

generin espais de trobada en llocs diversos, bancs i taules als espais de parc per no 

haver només de seure a terrasses, entre d’altres. 

 

Sisè.- Donar trasllat dels presents acords als veïns i veïnes que mitjançant 

associacions o instàncies han manifestat la necessitat d’arranjament d’algunes 

voreres de la població, així com les associacions que puguin agrupar persones amb 

diversitat funcional.” 

 

6.6. Exp. A116-2019-8395. Moció presentada pel grup municipal CP-AMUNT 

en coordinació amb la Candidatura d'Unitat Popular i les candidatures 

d'Alternativa Municipalista del Maresme pel futur de la xarxa viària 

comarcal: Avancem cap a una nova mobilitat en un territori i un planeta als 

límits del col·lapse 

 

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

 

“Primer.  L’Ajuntament de Premià de Mar reitera i actualitza el seu suport a la 

Declaració del  Maresme i el Pacte de Mobilitat del Maresme que es fonamenta en la 

gratuïtat de la C-32, la pacificació de l'actual NII, potenciant el transport públic, a 

peu i amb bicicleta i les noves mobilitats sostenibles.  

 

Segon. L’Ajuntament de Premià de Mar fa pública l'oposició a qualsevol 

perllongament de l'actual concessió a Abertis en la gestió de la C-32 -que acaba al 

2021- entenent que és fonamental per tal de fer possible una nova planificació que 

superi l'actual dualitat de la xarxa viària que durant tantes dècades ha suposat greus 

perjudicis a la mobilitat amb greus efectes ambientals i econòmics. 

 

Tercer. S'insta el Comissionat de Mobilitat del Maresme a desenvolupar eines per 

definir la funcionalitat que ha de tenir la N-II per la costa i la seva alternativa viària 

respecte als moviments interns entre els municipis de la comarca. Definir, després 

de la consulta amb els implicats -territorialment parlant- les mesures concretes que 

hauran de fer possible la pacificació de l’actual N-II fins a convertir-la en un eix cívic 

amb garantia de seguretat i integració urbana i dotant-la de major disponibilitat per 

a la circulació de vianants, bicicletes i transport públic. 

 

Quart. Instar, també, el Comissionat a continuar desenvolupant eines i actuacions 

per definir la funcionalitat que ha de tenir l’actual C-32 tant en relació als usuaris 

maresmencs (nous accessos a municipis com ara a Cabrils, Vilassar de Mar o Teià ) 

com en el conjunt dels usuaris d’altres indrets, ja que aquesta via no hauria de formar 

part d’una xarxa de comunicació de més ampli abast com es pretén amb el 

perllongament insostenible entre Blanes i Lloret. 

 

Cinquè. Demanar al Consell Comarcal del Maresme que tant en la futura NII 

pacificada com en els nous accessos i rondes i variants actuals es blindin 

urbanísticament els entorns de la xarxa per evitar la proliferació de pols d’atracció 

terciaris (grans superfícies comercials i d’oci, especialment) que generen un 

reforçament de mobilitats no desitjades i contradiuen la pacificació. 

 

Sisè. Demanar al Consell Comarcal que, juntament amb els municipis, impulsi 

projectes de desmantellament de les actuals superfícies públiques ocupades pels 
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peatges físics per tal de restituir aquests espais ocupats per la petjada ecològica, 

blindant urbanísticament els entorns per evitar la proliferació de pols d’atracció 

terciaris que generarien un reforçament de mobilitats no desitjades. S'impulsaran 

processos participatius sobre el futur d'aquests espais restituïbles a usos i funcions 

sostenibles. 

 

Setè.  Demanar al Consell Comarcal que reclami que en l'execució de projectes en la 

línia de les propostes  acordades  es recuperi el finançament en base a la partida de 

400 M€ que l’Estat té l’obligació de traspassar a la Generalitat per actuacions al 

Maresme. 

 

Vuitè.  Demanar, per tot això, que el Consell Comarcal del Maresme insti el 

Comissionat de Mobilitat del Consell Comarcal, la Generalitat i el Govern de l'Estat a 

accelerar les actuacions proposades i, alhora, potencïi la participació ciutadana en els 

organismes de planificació comarcals i nacionals per tal d'obtenir el consens ciutadà 

i polític necessari per concretar projectes de tanta transcendència per al futur de la 

comarca. 

 

Novè.- Comunicar els presents acords al Consell Comarcal del Maresme, al 

Departament de Serveis Territorials de la Generalitat, Parlament de Catalunya, 

Ajuntaments de la Comarca, Entitats i Associacions  implicades amb la mobilitat del 

Maresme i als mitjans de comunicació.” 

 

6.7. Exp. A116-2019-8398. Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP-

AM per l'impuls d'un projecte de difusió, promoció i ensenyament de la 

història local de Premià de Mar 

 

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

acords: 

 

“PRIMER: Que es constitueixi un grup assessor i de treball permanent amb tècnics 

municipals, representants dels grups polítics i experts en patrimoni i història local per 

crear, supervisar i avaluar la difusió, promoció i ensenyament de la història de Premià 

de Mar a la nostra ciutat. 

 

SEGON: Que es comenci el disseny i la planificació de la dinàmica d’un projecte 

global, permanent i coordinat, constituïda aquesta dinàmica general per diversos 

projectes transversals amb l'objectiu de fomentar el coneixement del patrimoni i la 

història local de Premià de Mar entre els seus habitants i els visitants. 

 

TERCER: Que es compti amb representants del teixit associatiu cultural i educatiu, 

amb la comunitat educativa i amb els premianencs interessats en aquest tema en 

general per participar en l'elaboració d'aquests projectes i, per tant, que com a part 

de la dinàmica general es proposin mecanismes de participació i interacció amb tots 

aquests actors. 

 

QUART: Que aquests projectes es presentin, s’integrin i interactuïn amb 

esdeveniments festius característics i singulars del nostre poble i amb espais 

patrimonials singulars i representatius. 
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CINQUÈ: Que es cerquin els recursos i finançament necessari, comptant també amb 

altres administracions, per desenvolupar intensament i amb qualitat aquestes 

accions.” 

 

6.8. Exp. A116-2019-8401. Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP-

AM pel foment del cinema en català a la programació habitual de l'Espai 

l'Amistat 

 

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

acords: 

 

“PRIMER: Planificar i calendaritzar conjuntament amb els diferents grups polítics 

representats en aquest Ple accions polítiques i estratègiques amb l’objectiu 

d’aconseguir, com a mínim, un 50% de les projeccions de cinema a l’Espai L’Amistat 

en català i treballar per l’increment d’aquesta llengua en les exhibicions audiovisuals 

d’aquesta sala, en general. 

 

SEGON: Incorporar en el conveni amb 35mm Associació Catalana de Cinemes 

Independents SL, l’empresa externa que fins ara gestiona l’exhibició de cinema a 

Premià de Mar, o com a requisit per a futurs convenis la inclusió de quotes de cinema 

català, cinema en català i projeccions en versió original subtitulada o, en tot cas, 

vetllar pel compliment efectiu d’aquestes condicions contractuals. 

 

TERCER: Traslladar aquestes decisions (punt 1 i 2) a 35mm Associació Catalana de 

Cinemes Independents SL i, segons la seva actitud, revisar el contracte vigent segons 

el marge de maniobra legal. 

 

QUART: Comunicar aquestes decisions als caps d’Àrea i tècnics municipals afectats 

per l’activitat d’exhibició cinematogràfica i audiovisual a la nostra vila. 

 

CINQUÈ: Exhibir públicament ja aquests resultats, amb projeccions de pel·lícules en 

català a L’Espai L’Amistat, el més aviat possible i, en tot cas, al llarg del 2020.” 

 

 

7. PRECS I PREGUNTES 

 

7.1. Exp. A117-2019-8441. Pregunta presentada pel grup municipal ERC-

JxP-AM sobre a desviació pressupostària pel que fa al compliment de la regla 

de la despesa 

 

El grup municipal ERC-JxP-AM formula les següents preguntes: 

 

“En l’informe sobre l’execució del pressupost corresponent al 3r trimestre del 2019 

publicat el passat 29 d’octubre es fa menció a un incompliment esperat per sobre 

d’1,6 M € pel que fa a la regla de la despesa d’enguany que a la seva vegada 

comportarà l’incompliment del Pla Econòmic Financer 2018-2019. 

 

Entenent que l’equip de govern considerava les inversions no executades d'exercicis 

anteriors, i que esdevindrien comptabilitzades en l’exercici 2019, el grup municipal 

d’ERC-JxP-AM pregunta: 

 

• Quins són els conceptes que han provocat aquesta desviació? 
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• Quina ha estat la naturalesa i justificació d’aquests conceptes?” 

 

7.2. Exp. A117-2019-8442. Pregunta presentada pel grup municipal ERC-

JxP-AM  sobre l'informe de l'estat de les mocions 

 

El grup municipal ERC-JxP-AM formula les següents preguntes: 

 

“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 que s’instava al govern municipal a fer un seguiment i el grau 

de compliment dels acords proposats en el Ple. 

 

Aquesta moció va ser presentada pel grup municipal de Ciutadans i va rebre el suport 

de 17 vots favorables i 4 abstencions, on deia explícitament que “l’equip de govern 

doni compte al Ple semestralment d’aquesta informació als diferents grups municipals 

puguin pronunciar-se sobre les diferents actuacions”.  

 

Val a dir que durant tots aquests mesos s’ha anat rebent i debatent aquest informe 

en el Ple, però no hi va ser al mes de novembre del 2019, per aquest motiu 

preguntem:  

 

• Quin ha estat el motiu per no presentar l’esmentat informe semestral al Ple de 

novembre? 

 

• Hi ha la intenció de continuar amb la presentació d’aquest informe, aprovat en 

sessió plenària, properament?” 

 

7.3. Exp. A117-2019-8444. Pregunta presentada pel grup municipal ERC-

JxP-AM sobre l'estat de conservació de les dunes protegides de la platja de 

Llevant i control d ela presència del corriol camanegre 

 

El grup municipal ERC-JxP-AM formula les següents preguntes: 

 

“El corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), catalogat com a espècie vulnerable 

i que es troba en perill d’extinció a tota la costa catalana, ha estat escollit ocell de 

l’any 2019 per la SEO/Birdlife. 

 

Aquest ocell viu principalment a les platges i nidifica a la sorra. Anys enrere, aquesta 

espècie havia nidificat a la zona de dunes protegides situada a la platja de Llevant. 

 

L’octubre del 2017, Crida Premianenca va presentar una moció per la naturalització 

d’un tram de la platja de Llevant de Premià de Mar que fou aprovada per 10 vots a 

favor i 10 abstencions. 

 

Per tot això, el grup municipal d’ERC-JxP-AM pregunta: 

 

• S’estan duent a terme les actuacions corresponents als acords de la moció 

anteriorment esmentada? 

 

• Quines són les actuacions que actualment el consistori du a terme per vetllar per 

la conservació i regeneració d’aquest espai? 
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• S’han efectuat o es té previst efectuar tasques de divulgació i conscienciació  

ambiental a la ciutadania? 

 

• Es disposa de dades de presència de corriol camanegre en aquesta zona els 

darrers anys?” 

 

7.4. Exp. A117-2019-8445. Pregunta presentada pel grup municipal ERC-

JxP-AM sobre la participació dels treballadors de la ràdio municipal en el 

debat sobre el mitjà local i la seva ubicació  

 

El grup municipal ERC-JxP-AM formula les següents preguntes: 

 

“Al ple de setembre es van aprovar tres mocions que afecten la ràdio com a mitjà 

municipal: una demanant obrir un debat sobre com ha de ser aquest mitjà de 

comunicació i dues mocions més per crear una taula de discussió sobre els 

equipaments del municipi i per debatre i decidir sobre els espais destinats a les 

entitats i serveis de l’Ajuntament. 

 

El col·lectiu professional de Ràdio Premià de Mar ha expressat en diverses ocasions 

la motivació i disposició, la voluntat i la necessitat de participar amb el seu punt de 

vista en aquests debats i consensos expressats anteriorment. 

 

Així mateix, la moció sobre la ràdio del mes de setembre ja indicava que calia establir 

mecanismes per a la participació dels treballadors i voluntaris en aquest mitjà, sense 

els quals, no hi ha ràdio. 

 

Per tot això, el grup municipal d’ERC - Junts x Premià  pregunta: 

 

• Han participat ja els professionals i voluntaris de la ràdio en algun d’aquests 

debats que els afecten directament? 

 

• Quins mecanismes s’han previst per atendre el seu punt de vista professional o 

d’usuari en contacte directe amb el mitjà, en el cas dels voluntaris, i com es farà 

perquè puguin debatre amb els altres actors? 

 

• Quan, en quin moment, podran els treballadors de la ràdio i els voluntaris 

d’aquest mitjà intervenir amb veu i vot?” 

 

7.5. Exp. A1174-2019-8446 Pregunta presentada pel grup municipal ERC-

JxP-AM sobre la moció aprovada el mes d'octubre per la constitució d'una 

comissió per estudiar els ajuts de l'IBI 

 

El grup municipal ERC-JxP-AM formula les següents preguntes: 

 

“El passat mes d’octubre tots els grups polítics d’aquest ple vam aprovar la moció 

per la constitució d’una comissió que desenvolupés uns nous ajuts per l’IBI. 

 

La mateixa moció incloïa els següents punts: 
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“Quart.- Els grups municipals que conformen aquest ple, en el termini màxim de 

quinze dies d’ençà de l’aprovació de la seva creació, comunicaran el/la seu/seva 

representant a la Secretaria de l’Ajuntament. 

 

Cinquè.- La primera sessió, es convocarà en el termini de temps més curt possible 

d’ençà de l’aprovació de la seva creació, i la seva celebració s’haurà de produir en el 

termini màxim d’un mes a comptar d’ençà de la data d’aprovació de la seva creació. 

 

Sisè.- El Govern municipal inclourà una partida suficient en el Pressupost Municipal 

del 2020 destinada a cobrir aquesta línia de subvencions que es correspongui, com 

a mínim, amb l’increment proporcional de la partida d’enguany segons l’augment 

previst en la recaptació per concepte d’IBI de l’exercici vinent.” 

 

Atès que a data de presentació d’aquestes preguntes al ple no s’ha produït cap de 

les circumstàncies acordades en la moció de referencia, el grup municipal d’ERC-JxP-

AM pregunta: 

 

• Quin són els plans per part de l’equip de govern pel compliment dels acords 

derivats d’aquesta moció? 

 

• Quins són els terminis amb els que es pensen posar en marxa aquests plans?” 

 

7.6. Exp. A117-2019-8468. Pregunta presentada pel grup municipal CP-

AMUNT sobre el procés urbanístic de Can Sanpere 

 

El grup municipal CP-AMUNT formula les següents preguntes: 

 

“Atès que el Ple va aprovar la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) de part 

de la fàbrica de Can Sanpere, així com la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació 

Urbanística que preveu l’expropiació de tot l’àmbit per tal que passi a titularitat 

municipal. 

 

Atès que es troba en tràmit l’expedient de revocació de llicències de NyN per 

l’afectació dels edificis produïda per la declaració de BCIL, la qual s’havia de tramitar 

simultàniament al projecte d’expropiació per taxació conjunta. 

  

Atès que els imports corresponents a la indemnització derivada de l’expedient de 

revocació i al justpreu de l’expropiació resultant del projecte de taxació conjunta 

estaven previstos al pressupost pel 2019, pressupost que no es va aprovar en sessió 

plenària per manca de quòrum.  

 

Atès que a la proposta de pressupost pel 2020 presentat als grups municipals per 

part del govern no hi consten ni la partida corresponent a la indemnització ni la 

partida per a l’expropiació de la finca.  

 

Crida Premianenca pregunta:  

 

• Per quin motiu el govern ha eliminat la partida corresponent a la indemnització 

derivada de l’expedient de revocació de llicències a la proposta de pressupost 

2020?  
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• Per quin motiu el govern ha eliminat la partida corresponent al justpreu de 

l’expropiació resultant del projecte de taxació conjunta de la proposta de 

pressupost 2020?  

 

• De quina forma pretén el govern materialitzar el compromís d’expropiació de tot 

l’àmbit per tal que passi a titularitat municipal?  

 

• Quins terminis i planning de treball preveu el govern per garantir la protecció 

patrimonial de part de la fàbrica de Can Sanpere i el desenvolupament urbanístic 

previst a la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística per a tot l’àmbit?” 

 

7.7. Exp. A117-2019-8470. Pregunta presentada pel grup municipal CP-

AMUNT sobre els usos de Can Sanpere 

 

El grup municipal CP-AMUNT formula les següents preguntes: 

 

“Atès que  l’Ajuntament no ha materialitzat encara l’expropiació, que emana del 

mandat popular de la consulta del 2104, per garantir un espai 100% públic a  Can 

Sanpere i ens trobem davant del segon desallotjament, previst inicialment per demà, 

19 de desembre de 2019, d’un espai que ha donat lloc a tants moviments socials i 

culturals del poble.  

 

Atès que els col·lectius i les entitats que donen vida actualment a aquest espai (La 

Fàbrika, Xarxa d’Habitatge, Armari Solidari, Queers...) corren el risc de ser 

desallotjats.   

 

Atès no s’ha iniciat el procés participatiu al qual el govern es va comprometre 

públicament per definir els usos de l’espai de Can Sanpere.  

 

Atès que el ple va acordar recentment impulsar un procés global per definir el sistema 

d’equipaments.  

 

• Quin és el posicionament del govern respecte aquesta nova amenaça de 

desallotjament?  

 

• Quin és el posicionament del govern envers les entitats i col·lectius que demà 

poden ser desallotjats? 

 

• Quan i com s’iniciarà el procés participatiu perquè les premianenques puguem 

decidir quins usos li volem donar a l’espai de Can Sanpere?” 

 

7.8. Exp. A117-2019-8471. Pregunta presentada pel grup municipal CP-

AMUNT sobre la queixa reiterada d'un veí del cablejat elèctric de la seva 

façana 

 

El grup municipal CP-AMUNT formula les següents preguntes: 

 

“Atès que en el ple municipal del 15 de maig d’aquest any, vam presentar una 

pregunta oral sobre les queixes d’un veí, demanant la reparació del cablejat i la 

substitució de l'escomesa de la seva façana per un pal de suport al cablejat del carrer, 

i davant la reiteració de les queixes, ja que fins ara no s’ha fet res. 
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Crida Premianenca pregunta al govern, 

 

Primer: S’han mirat l’estat del cablejat i de l’escomesa, parlant amb el veí afectat? 

 

Segon: Pensa, el govern prendre alguna mesura per reparar-lo?” 

 

7.9. Exp. A117-2019-8474. Pregunta presentada pel grup municipal PSC-

UxP-CP en relació al servei d'auto taxi 

 

El grup municipal PSC-UxP-CP formula les següents preguntes: 

 

“Después de habernos reunido con dicho colectivo y habiendo recogido la información 

de los cambios realizados en este servicio público de nuestro municipio, como son el 

horario y guardias ampliadas, emblemas del ayuntamiento de Premià de Mar en sus 

puertas y habiendo revisado la Ordenanza Municipal con fecha de aprobación 

definitiva el 11 de junio de 2009, queremos saber: 

 

1- Si desde el equipo de Gobierno se han reunido con ellos. 

 

2- Si ha sido así, a qué acuerdos se ha llegado con dicho colectivo?” 

 

7.10. Exp. A117-2019-8475. Pregunta presentada pel grup municipal PSC-

UxP-CP sobre la inspecció tècnica d'edificis 

 

El grup municipal PSC-UxP-CP formula les següents preguntes: 

 

“D’ençà de l’entrada en vigor del DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del 

deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, 

mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici, la Generalitat ha informat 

que només un 48% dels edificis de més de 45 anys han presentat la inspecció tècnica. 

 

El mateix decret recull que el dret a un habitatge digne i adequat requereix la voluntat 

de conservar els edificis d’habitatges, i l’aplicació dels coneixements tècnics de què 

disposen els professionals per a aquesta finalitat. La intervenció de l’Administració 

no pot substituir l’activitat dels propietaris dels immobles que, segons el que prescriu 

l’article 30 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, han de 

conservar i rehabilitar els habitatges de manera que estiguin en condicions d’ús 

efectiu i adequat. 

 

D’altra banda a l’efecte de poder tenir coneixement de l’estat del parc d’habitatges i 

fer-ne el seguiment i d’assegurar un control públic eficient de les inspeccions 

tècniques, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha de mantenir el fitxer comú 

d’inspeccions tècniques d’edificis d’habitatges i facilitar-ne l’accés a les 

administracions locals. 

 

En la FASE 1 del PLA LOCAL D’HABITATGE en la que es fa una anàlisi i diagnosi de 

l’estat de l’habitatge al municipi es pregunta als tècnics pels habitatges en mal estat 

i la resposta de l’arquitecte és que “segurament mitjançant una campanya d’inspecció 

se’n detectarien més casos.” 

 

El fet de no realitzar les inspeccions o no dur a terme el manteniment i rehabilitació, 

si s’escau, dels edificis que tenen l’obligatorietat de realitzar-les, pot posar en perill 
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els veïns d’aquests, tal com va passar el mes passat a l’edifici de Badalona afectat 

d’aluminosi que va haver de ser enderrocat. Moltes d’aquestes inspeccions no es 

realitzen en la majoria de casos per manca de recursos dels inquilins o per tractar-

se d’edificis ocupats. 

 

Donat que la Generalitat ha posat en marxa uns crèdits que entraran en vigor l’any 

vinent per pal·liar aquestes mancances de recursos i que no només van destinades a 

resoldre problemes de seguretat, ja que també es destinen a millorar l’eficiència 

energètica i eliminar barreres arquitectòniques, el nostre grup Municipal pregunta: 

 

PRIMER: Sabem quin percentatge dels edificis inclosos a la regulació del Decret 

67/2015 han passat la ITE al nostre Municipi? 

 

SEGON: Preveu el govern realitzar alguna campanya de sensibilització sobre les 

necessitats de la rehabilitació dels edificis i per donar a conèixer els nous ajuts?” 

 


