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

ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 20/03/2019 

 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 

 

 

2. INFORMACIÓ OFICIAL 

 

 

3. SECRETARIA GENERAL 

 

3.1. Exp. B135-2019-133. Proposta nomenament jutge de pau titular i jutge 

de pau suplent 

 

El 24 de febrer de 2019 finalitzà el termini pel qual van ser nomenats el jutge de pau 

titular i el jutge de pau suplent. El Ple municipal proposa a la Sala de Govern del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament del jutge de pau titular i 

del jutge de pau suplent pels propers quatre anys. 

 

 

4. ADMINISTRACIÓ I ORGANITZACIÓ INTERNA 

 

 

4.1. INTERVENCIÓ I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

4.1.1. Exp. G119-2019-1373. Reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2 

exercici 2019 

 

Aquest expedient conté aquelles factures que han tingut entrada a l’exercici 2019  

corresponents a activitats, subministres, serveis o obres dutes a terme a l’exercici 

2018 i amb data factura 2018. 

 

Les factures que han tingut entrada en un exercici diferent del que es produeix la 

despesa s’han d’aprovar mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit i correspon 

al Ple 

 

4.1.2. Exp. G103-2019-719. Modificació pressupostària núm. 4 suplement de 

crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals 

 

Es realitza aquesta modificació per l’obligació legal (article 32 de la Llei Orgànica 

2/2012 LOEFSP) de destinar el superàvit pressupostari a amortització anticipada del 

deute. 

 

Per altra banda tenim el passiu bancari que està generant interessos i alguns casos 

molt elevats. Per una bona gestió de les finances publiques aconsella completar la 

part d’amortització que esdevé obligatòria amb una par voluntària que ajusti els fons 

financers. 

 

 



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 
 

 

4.2. OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA 

4.2.1. Exp. H105-2019-1030. Modificació numeració tram C. Joan Maragall 

 

Aprovació informe relacionat a la modificació de la numeració del tram del carrer Joan 

Maragall, 29, donat que s’ha d’empadronar una família. Es va concedir la llicència 

d’obres per la construcció de l’habitatge familiar, però manca l’aprovació per Ple 

d’aquesta modificació per tal de poder donar-la d’alta a l’INE. 

 

 

4.3. RECURSOS HUMANS 

 

4.3.1. Exp. F103-2019-899. Modificació Plantilla i Relació Llocs de Treball 

 

Es proposa la modificació de la Plantilla i de la Relació de Llocs de Treball per crear 

la plaça Director/ del Museu i lloc de Director/a de Museu de l’Estampació i Romà. 

 

4.3.2. Exp. F147-2019-1444. Ratificació resolució alcaldia 2019/162, de 21 

de febrer, sobre pròrroga import assignació complement productivitat 

 

Es dóna compte al Ple per a la seva ratificació de la resolució d’alcaldia de 21 de 

febrer sobre pròrroga d’acord del Ple de l’import global destinada a l’assignació de 

complement de productivitat. 

 

 

5. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 

 

5.1. MEDI AMBIENT I SERVEIS 

 

5.1.1. Exp. A173-2019-1366. Aprovació modificació Estatuts Consorci per al 

Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme. 

 

La modificació dels estatuts del consorci  respon a la petició de la Diputació de 

Barcelona, per tal de reduir el número de  membres representants de la Diputació 

ens els òrgans de govern del Consorci, donant major representació als municipis 

consorciats,  així com l’adaptació d’alguns preceptes a la Llei 40/2015  d’ 1 d’ octubre 

de Règim Jurídic del sector públic. 

 

5.2. OBRES I URBANISME 

 

5.2.1. Exp. C167-2019-148. Modificació de l'ordenança reguladora de 

l'estacionament limitat i controlat de vehicles amb parquímetres 

(aparcament horari) 

 

La proposta que es presenta a aprovació és la modificació de l’ordenança reguladora 

de l’estacionament limitat i controlat de vehicles per permetre l’existència de zones 

gratuïtes per a residents en determinades zones i la possibilitat de dues hores 

gratuïtes en determinades zones per veïns del Barri de Santa Anna de Premià de 

Dalt. 
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6. MOCIONS NO RESOLUTIVES 

 

6.1. Exp. A116-2019-1116. Moció presentada pel grup municipal PSC-CP per 

garantir el servei de pediatria als centres d'atenció primària 

 

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

 

“1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar un estudi de totes les 

Regions Sanitàries sobre les necessitats de Pediatres a l’Atenció Primària. 

 

2.- Establir les accions i un calendari per reposar i dotar de l’especialitat de Pediatria 

als CAP’s, d’acord amb el que en surti de l’estudi realitzat i garantint, en tot cas, 

l’equitat territorial, convocant les places de Metges Interns Residents necessàries.  

 

3.- Deixar de concentrar serveis i facilitar la permanència dels i les especialistes a 

l’Atenció Primària.  

 

4.- Traslladar aquests acords al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 

als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de 

Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.” 

 

6.2. Exp. A116-2019-1312. Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA-

E de suport al manifest de la vaga feminista del 8 de març a Catalunya per 

portar les seves demandes a les institucions municipals 

 

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

 

“Primer. Donar suport al Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya 

(https://www.vagafeminista.cat/manifest-8m/).  

 

Segon. Realitzar una auditoria amb perspectiva de gènere, en la que s’avaluï el 

pressupost de l'Ajuntament i les contractacions municipals, per tal de realitzar una 

avaluació de les contractacions que es realitzen en sectors feminitzats i de cures 

(neteja d’edificis, Servei d’atenció domiciliària, llars d’infants, entre altres) i 

comparar-les amb sectors masculinitzats (autobusos, manteniment, obres, entre 

d’altres) per igualar les condicions salarials i evitar condicions de precaritzades (hores 

contractades, desplaçaments, temporalitat, entre d’altres), i conèixer el pressupost 

exacte que l'Ajuntament dedica a polítiques d'igualtat. 

 

Aquesta avaluació es farà a la taula de gènere, amb suport extern. 

 

Tercer. Expressar el suport del ple municipal vers el dret a l’avortament i la seva 

gratuïtat en el sistema de públic de salut. 

 

Quart. Garantir que tot l’alumnat de Premià de Mar participarà en un programa per 

la diversitat sexual i afectiva, així com en un de co-educació, abans de finalitzar 

l’educació obligatòria. Promoure o donar suport a una xarxa d’educadors i educadores 

per la no discriminació. 

 

Cinquè. Garantir la paritat tant en les xerrades i actes públics, així com en les cites i 

publicacions de recuperació de la memòria històrica. 

 

https://www.vagafeminista.cat/manifest-8m/
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Sisè. Vetllar per la representació de les dones migrades, amb capacitats diverses, 

LGTBiQ, racialitzades i llegides com a musulmanes en els actes públics, així com en 

les taules amb representació ciutadana.” 

 

6.3. Exp. A116-2019-1288. Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA-

E per la implantació de la T-mobilitat 

 

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

 

“PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat la implantació de la T-Mobilitat durant 

l’any 2019 amb el benentès que aquesta es farà efectiva amb un nou sistema tarifari 

i de pagament que deixi enrere l’actual basat en zones, que a totes llums s’ha 

demostrat injust i discriminatori. 

 

SEGON.- Demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del 

Transport Metropolità que fins que no s’activi la T-Mobilitat el nostre municipi s’integri 

a la zona 1 del transport metropolità. 

 

TERCER.- Demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del 

Transport Metropolità el calendari d’implantació definitiu de la T-Mobilitat, amb 

concreció de les diferents fases de desplegament i execució. 

 

QUART.- Sol·licitar els estudis i informes que corresponguin per valorar tots els 

incompliments i si s’escau les sancions i la revisió del contracte amb l’empresa 

adjudicatària de la T-Mobilitat pels reiterats incompliments contractuals i actuar en 

conseqüència si aquests retards són constitutius de rescissió del mateix. 

 

CINQUÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 

conseller de Territori i Sostenibilitat, als Grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, a l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), a l’Associació de municipis 

per la mobilitat i transport urbà (AMTU), a tots els ajuntaments dels municipis de la 

comarca i a les entitats municipalistes ACM i FMC i a l’Associació per a la Promoció 

del Transport Públic (PTP).” 

 

6.4. Exp. A116-2019-1351. Moció presentada pel grup municipal CP-PA per 

a la implementació de la T-mobilitat i la incorporació transitòria de Premià 

a la zona 1 de l'ATM 

 

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

 

“PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat la implantació de la T-Mobilitat durant 

l’any 2019 amb el benentès que aquesta es farà efectiva amb un nou sistema tarifari 

i de pagament que deixi enrere l’actual basat en zones, que s’ha demostrat injust i 

discriminatori. 

 

SEGON.- Demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del 

Transport Metropolità el calendari d’implantació definitiu de la T-Mobilitat, amb 

concreció de les diferents fases de desplegament i execució. 

 

TERCER.- Sol·licitar a l'AMB de forma provisional i fins a l'entrada en funcionament 

de la T-Mobilitat, la integració de Premià de Mar a la zona de tarificació 1. 
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QUART.- Traslladar aquests acords a la resta de municipis del Baix Maresme que 

pertanyen a la zona de tarificació 2 amb la voluntat de crear un front comú davant 

la resta d'institucions per a fer valdre els presents acords. 

 

CINQUÈ.- Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 

conseller de Territori i Sostenibilitat, a l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), 

a l’Associació de municipis per la mobilitat i transport urbà (AMTU), a les entitats 

municipalistes ACM i FMC i a l’Associació per a la Promoció del Transport Públic 

(PTP).” 

 

 

6.5. Exp. A116-2019-1478. Moció presentada pel grup municipal CP-PA per 

activar l'auditoria d'urbanisme en clau de gènere pel protocol de violències 

sexuals en espais públics 

 

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

 

“Primer.- Assumir i donar compliment a l’acord del protocol de violències als espais 

públics que insta a iniciar un procés de treball de l’urbanisme en clau de gènere. 

 

Segon.- Assumir aquesta tasca des de la línia política i equip tècnic de l’àrea 

d’urbanisme de manera coordinada amb la participació a la taula de gènere. 

 

Tercer.-. Planificar una auditoria en clau de gènere dels espais públics que ens 

permeti establir prioritats d’actuació. Presentar una proposta de calendari d’aquesta 

auditoria en el termini màxim de 6 mesos. 

 

Quart.- Comprometre’s a implementar les accions i propostes que sorgeixin d’aquesta 

auditoria.” 

 

6.6. Exp. A116-2019-1472. Moció presentada pel grup municipal PDeCAT per 

millorar la seguretat i endurir el Codi Penal 

 

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

 

“Primer.- Mostrar la nostra preocupació per l’increment de la inseguretat ciutadana 

que es concreta amb els robatoris, alguns amb força, en domicilis del nostre municipi 

i a la nostra comarca. 

 

Segon.- Instar al Govern de la Generalitat per tal què, compartint aquesta 

preocupació i d’una manera concertada amb els Ajuntaments, s’impulsin les 

actuacions policials necessàries i coordinades per resoldre aquesta problemàtica. 

 

Tercer.- Instar a la Fiscalia general de Catalunya i al Tribunal Superior de Justícia per 

tal que en els seus respectius àmbits de decisió siguin amatents en les fases de 

graduar les peticions de pena, de les sentències i de considerar la reincidència. 

 

Quart.- Davant d’aquest augment de robatoris en domicilis, fer arribar també als 

grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats aquesta 

preocupació perquè se sol·liciti una modificació del Codi Penal per elevar les penes 

per aquesta tipologia de delictes. 
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Cinquè.- Reclamar al Govern de l’estat espanyol els més de 800 milions d’euros que 

es deuen a la Generalitat per tal que puguin ser revertits en una millora dels recursos 

materials i humans de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

 

Sisè.- Instar al govern municipal a signar el conveni amb el Departament d’Interior 

per instal·lar lectors de matrícules als accessos del municipi en caràcter immediat 

que ajudin a la prevenció i persecució d’aquest tipus de delicte.  

 

Setè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament 

d’Interior, a la Diputació, al Govern de l’Estat, als grups del Parlament i del Congrés 

de Diputats, i al Consell Comarcal als efectes oportuns, tot palesant la preocupació 

del nostre municipi.” 

 

6.7. Exp. A116-2019-1474. Moció presentada pels grups municipals PDeCAT 

i PSC-CP per facilitar la construcció de 100 habitatges nous destinats a 

lloguer social a Can Sanpere 

 

Els grups municipals PDeCAT i PSC-CP proposen al Ple municipal l’adopció dels 

següents acords: 

 

“1. Instar al Govern a facilitar la modificació del Pla General de Ordenació Urbanística 

Municipal que permeti la construcció de 100 habitatges nous destinats  a lloguer 

social en la zona actualment considerada com d'equipaments de Can Sanpere. 

 

2. Facilitar l'accés al finançament necessari per fer front al pagament de la 

expropiació que permeti aconseguir el terreny de Can Sanpere.” 

 

 

7. PRECS I PREGUNTES 

7.1. Exp. A117-2019-1479. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

per conèixer la situació del Servei d'Atenció i Informació a la Dona a Premià 

de Mar 

 

El grup municipal CP-PA formula les següents preguntes: 

 

“Primer.- Quina ha estat l’atenció donada a dones en aquests darrer any 2018 des 

del servei? Quantes dones? En quina modalitat de servei (atenció psicològica legal, 

etc.)? S’hi han adreçat homes? Quines han estat les tipologies de casos? 

 

Segon.- Quin és el temps d’espera per a l’atenció en el SIAD? 

 

Tercer.-. Quan la via d’entrada és la trucada a l’Ajuntament, quina és la via de 

derivació? 

 

Quart.- Existeixen situacions a les quals no podem donar cobertura? Quines són les 

necessitats que ens trobem i ens és necessària derivació o no podem facilitar 

atenció?” 

 


