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

ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 20/11/2019 

 

ORDRE DEL DIA  

I 

PART RESOLUTIVA 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 

 

 

2. INFORMACIÓ OFICIAL 

 

 

3. ÀREA D'ORGANITZACIÓ  

 

3.1. INTERVENCIÓ I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

3.1.1. Exp. G107-2019-2086. Informació al Ple sobre execució pressupost 3r 

trimestre 2019 

 

L’Ajuntament de Premià de Mar va aprovar en data 27 de desembre de 2018 la 

pròrroga del pressupost per l’exercici 2019. 

 

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. 

 

3.1.2. Exp. C167-2019-3050. Aprovació Ordenança General de Subvencions 

 

La vigent Ordenança General de Subvencions va tenir el seu origen al desembre de 

2008. Posteriorment aquesta ordenança va ser modificada en dues ocasions per dues 

causes diferents.  

 

Desprès de gairebé onze anys es considera que cal millorar els punts febles de l’actual 

ordenança juntament amb les modificacions normatives i en especial a la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern, per tant és necessari una actualització d’aquesta ordenança. 

 

3.2. TRESORERIA I INSPECCIÓ 

 

3.2.1. Exp. G119-2019-442 Informe trimestral sobre compliment dels 

terminis previstos de pagament de les obligacions i període mig de 

pagament 3r trimestre 2019 

 

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: 
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a) Relatiu a mesures de lluita contra la morositat 

b) Relatiu al període mig de pagament a proveïdors 

 

3.3. RECURSOS HUMANS 

 

3.3.1. Exp. F193-2019-7574. Aprovació modificació Acord de matèries 

comunes sobre condicions de treball 

 

Es proposa al Ple la modificació de l’Acord de matèries comunes sobre condicions de 

treball 2014-2017 del personal al servei de l’Ajuntament de Premià de Mar, deixant 

sense efecte l’article 72 “Supòsits excepcionals amb relació a l’IT per a contingències 

comunes” i modificar la redacció de l’article 71. 

 

3.3.2. Exp. F147-2019-2375. Increment productivitats novembre 2019 

 

Es proposa l’aprovació del segon acord d’increment de productivitats per fer efectives 

l’abonament de les mateixes fins a final del 2019. 

 

3.4. CONTRACTACIÓ 

 

3.4.1. Exp. C175-2019-7343. Minoració despesa enllumenat públic 

 

Es minora la despesa de consum d’energia, que es farà servir per a manteniment de 

l’enllumenat. 

 

 

4. AREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES 

 

4.1. SERVEIS SOCIALS 

 

4.1.1. Exp. C169-2018-5845. Pròrroga conveni de col·laboració econòmica 

entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Premià de Mar per 

al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a 

l’any 2019 

 

Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració econòmica entre el Consell 

Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de  Premià de Mar per al desenvolupament de 

programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2019. 

 

 

5. ÀREA DE TERRITORI  

 

5.1. OBRES I URBANISME 

 

5.1.1. Exp. K132-2019-6450. Autorització AMTU a rebre, a compte del 

municipi de Premià de Mar, els pagaments de l’Autoritat del Transport 

Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona resultants dels convenis de 

col·laboració entre ambdues entitats  

 

Entre la Generalitat de Catalunya, l’ATM i l’AMTU s’han signat convenis amb l’objectiu 

de la millora del transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU, 
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mitjançant l’atorgament d’ajuts. Per poder rebre aquests ajuts directament de l’AMTU 

es necessària l’autorització expressa dels municipis. 

 

La proposta que es presenta a aprovació és l’autorització a l’AMTU per rebre a compte 

del municipi de Premià de Mar els pagaments de l’Autoritat de transport metropolità 

(ATM) de l’Àrea de Barcelona resultant dels convenis de col·laboració entre ambdues 

entitats. 

 

ORDRE DEL DIA  

II 

PART DE CONTROL 

 

6. MOCIONS NO RESOLUTIVES 

 

6.1. Exp. A116-2019-7051. Moció presentada  pel grup municipal C'S per 

dotar al municipi de Premià de Mar d'un centre d'urgències d'atenció 

primària (CUAP) 

 

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

 

1. “La elaboración de un informe que avale y justifique la necesidad de que el 

Departament de Salud habilite un Centro de Urgencias de Atención Primaria 

(CUAP) en Premià de Mar que preste un servicio de 24 horas del día, de manera 

continuada, accesible y resolutiva. 

 

2. Presentar el informe al Departament de Salut e iniciar las conversaciones para 

que la Generalitat haga efectiva la propuesta a la mayor brevedad posible.” 

 

6.2. Exp. A116-2019-7077. Moció presentada pel grup municipal C'S pel 

control ètic i sostenibilitat dels coloms 

 

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

 

A. “La puesta en marcha de políticas de concienciación dirigidas a los vecinos y 

vecinas de Premià de Mar con el fin de reducir los recursos de los que disponen 

estas aves en el medio urbano, valorando la posibilidad de introducir medidas 

disuasorias en las ordenanzas municipales. 

 

B. Establecer medidas que eviten la existencia de restos de comida y agua estancada 

en nuestros parques y jardines. 

 

C. Promover la instalación de barreras físicas en cornisas y balcones. 

 

D. La reducción de las zonas de anidamiento urbano, creando áreas de alimentación 

y anidamiento controladas. 

 

E. La instalación de un control de natalidad mediante métodos anticonceptivos, 

como los que ya se han puesto en marcha en otros municipios, garantizando 

siempre que el pienso utilizado no afecte a otras especies.” 

 

6.3. Exp. A116-2019-7646. Moció presentada pels grups municipals PCEP, 

CP-AMUNT i ERC-JxP-AM per a la millora i ampliació de la subvenció 
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municipal de material escolar i llibres als centres educatius aplicant criteris 

redistributius i d'equitat 

 

Els grups municipals PECP, CP-AMUNT i ERC-JxP proposen al Ple municipal l’adopció 

dels següents acords: 

 

1. “Ampliar la quantia pressupostària de partida destinada fins avui a material i 

llibres de text, per dedicar-la també a sortides curriculars i colònies (aquesta 

darrera, amb previ consens de distribució per part de les direccions dels centres 

educatius d’educació infantil i primària). 

 

2. Destinar aquesta partida pressupostària a subvencionar els centres educatius de 

titularitat pública i a aquells alumnes que matriculats en centres concertats 

precisin acollir-se en aquest ajut municipal, segons criteri tècnic dels serveis 

socials municipals. 

 

3. Dividir la partida pressupostària global en cinc conceptes que repartiran la partida 

segons les necessitats detectades a cada curs: 

 

a. Subvenció individual per a material escolar i llibres segons renda o altres 

elements que permetin als tècnics de l’ajuntament fer uns distribució 

equitativa segons necessitats socioeconòmiques. 

 

b. Subvenció per a cada centre educatiu per al recolzament del seu Pla Educatiu 

de Centre. 

 

c. Subvenció per als centres educatius per projectes destinats al foment de la 

innovació pedagògica.  

 

d. Subvenció individual per a sortides curriculars segons renda o altres elements 

que permetin als tècnics de l’ajuntament fer uns distribució equitativa segons 

necessitats socioeconòmiques. 

 

e. Subvenció per a colònies en aquells casos d’alumnat més vulnerable, social i 

econòmicament. 

 

4. Mantenir o incrementar progressivament i executar la partida dels pressupostos 

municipals destinada al manteniment dels centres educatius. 

 

5. Dissenyar una campanya informativa sobre aquestes subvencions i difondre-la 

eficientment per a que la informació arribi a tota la ciutadania interessada de 

Premià de Mar. 

 

6. Comunicar aquests acords al Consell Escolar Municipal.” 

 

6.4. Exp. A116-2019-7647. Moció presentada pel grup municipal PECP per 

limitar la proliferació de les apostes on line i salons de joc i prendre mesures 

de prevenció davant la ludopatia 

 

El grup municipal PECP proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
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“PRIMER: Instar el Govern de l'Estat a reformar la Llei 7/2010, General de la 

Comunicació Audiovisual, a reformar la Llei 34/1998, General de Publicitat, i a 

desplegar reglamentàriament la Llei 13/2011, de Regulació del Joc, en l’àmbit de la 

publicitat i comunicacions comercials relacionades amb el joc i les apostes,  per tal 

que es pugui regular la publicitat del joc i les apostes, en format físic i online, i es 

prohibeixi que aquests operadors puguin fer publicitat, fent més efectiva la protecció 

del públic infantil i juvenil, i la població adulta en risc d’addicció a les ludopaties.  

 

SEGON: Instar el Govern de l'Estat a augmentar els tipus aplicables de l'Impost sobre 

Activitats del Joc per a les cases d'apostes i pel joc en línia. 

 

TERCER: Instar al Parlament de Catalunya a revisar i actualitzar la Llei 15/1984, de 

20 de Març, del Joc, per adequar-la a les noves realitats d’aquest sector, en especial 

pel que es refereix al joc i les apostes online. Així mateix, instem al Parlament de 

Catalunya a modificar la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació 

Audiovisual de Catalunya, prohibint la publicitat del joc i les apostes en els mitjans 

de comunicació audiovisual a Catalunya, equiparant-la al tractament legal que rep la 

publicitat del tabac o l’alcohol. 

 

QUART: Instar el Govern de la Generalitat que limiti l'obertura dels salons de joc i 

d'apostes físiques reformant el Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del 

catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva 

planificació, i el Decret 37/2010, de 16 de Març, d'aprovació del Reglament de salons 

recreatius i de joc, revisant a la baixa el nombre màxim d’establiments d’aquest tipus, 

incrementant el nombre mínim de metres de separació o per nuclis de població, o 

reforçant les zones on quedi prohibida aquesta activitat per proximitat a equipaments 

especialment protegits, entre altres mesures, per frenar així la seva expansió. 

 

CINQUÈ: Instar el Govern de la Generalitat que prohibeixi les terminals d'apostes 

esportives en salons de joc, bingos i casinos. 

 

SISÈ: Instar el Govern de la Generalitat que reforci la tasca d’inspecció i sanció en 

matèria de salons de joc, casinos, i bingos, en base al que disposa la Llei 1/1991, de 

27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc, i sobre el 

compliment efectiu del que disposa el Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es 

regulen determinades prohibicions d'accés a establiments de joc i el Registre de 

persones que tenen prohibit l'accés a salons de joc, casinos i sales de bingo. 

 

SETÈ: Instar el Govern Local a que estudiï les modificacions del seu POUM per 

introduir limitacions urbanístiques a la implantació de locals d'apostes als voltants 

d'espais freqüentats per la infància, l'adolescència i la joventut, com els centres 

educatius, culturals, esportius o juvenils. 

 

VUITÈ: Instar el Govern Local que a través de l'Ordenança de Publicitat, reguli 

l'eliminació de qualsevol cartelleria del mobiliari urbà o de l'espai públic d'aquest tipus 

d'establiments. 

 

NOVÈ: Instar el Govern Local que realitzi activitats informatives als centres escolars 

per aprofundir en l'ús que fan els i les joves dels jocs en línia i d'apostes i en els 

possibles problemes derivats d'aquest ús i que posi en marxa models d'oci i espais 

de socialització gestionats directament per la joventut on puguin desenvolupar un oci 

sa, que potenciï el coneixement, l'esport i les arts. 



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 
 

 

DESÈ: Instar el Govern Local que reforci la formació de la Policia Local de manera 

que es familiaritzin amb les infraccions més habituals relacionades amb les apostes i 

el joc, particularment en l'accés de menors d'edat, persones incapacitades legalment 

i persones amb l'accés al joc legalment restringit, segons la legislació i el 

desplegament reglamentari ja citat. 

 

ONZÈ: Instar el Govern Local que sol·liciti als equips de futbol locals i als seus 

jugadors a col·laborar perquè no s'identifiqui l'esport amb les apostes, assumint la 

seva responsabilitat social, eliminant la publicitat de les cases d'apostes, posant en 

marxa campanyes de conscienciació i no signant convenis de col·laboració ni 

patrocinar entitats esportives que facin publicitat de les cases d'apostes.” 

 

6.5. Exp. A116-2019-7648. Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP-

AM per a l'elaboració d'una ordenança sobre usos i circulació dels patinets 

elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) 

 

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

acords: 

 

“PRIMER: Que es realitzi una campanya de freqüència de pas i control municipal de 

la quantitat i tipologia dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) elèctrics a Premià de 

Mar i s’estudiï la viabilitat d’un registre d’aquests vehicles i, posteriorment, es 

traslladi aquesta informació a tots els grups municipals. 

 

SEGON: Que s’elabori una ordenança municipal, en coherència amb el codi de 

circulació i altres normatives vigents, que estableixi els espais i el mode de circulació 

dels VMP, així com una previsió de sancions per possibles infraccions, seguint les 

recomanacions de la DGT 16V/-124. 

 

TERCER: Que es discuteixi, es complementi i es ratifiqui aquesta ordenança en el 

debat d’una comissió política i social, amb la participació de tots els agents implicats, 

grups municipals, i entitats de mobilitat de la ciutat, creada temporalment i ad hoc 

per a aquest únic propòsit. 

 

QUART: Que el compliment de tots els punts anteriors es realitzi en el termini màxim 

d’un any a partir de l’aprovació d’aquesta moció. 

 

CINQUÈ: Que es creïn campanyes de difusió de la nova normativa per als usuaris 

dels patinets elèctrics i altres VMP, oferint formacions gratuïtes.” 

 

6.6. Exp. A116-2019-7687. Moció presentada pel grup municipal CP-AMUNT 

contra la guerra al Nord-Est de Síria i en suport al poble kurd 

 

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

 

“PRIMER.- Mostrar el suport del nostre Ajuntament a la regió kurda de Rojava i al 

seu model social i polític democràtic, multicultural, multi lingüístic i multireligiós. 

 

SEGON.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament a la ingerència de l’Estat turc a Síria i la 

intervenció armada fora de les seves fronteres contra el poble kurd. 
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TERCER.- Exigir al govern de l'Estat espanyol que retiri el seu suport a l'Estat turc i 

a aquesta ofensiva bèl·lica, demani al govern turc la retirada immediata de les seves 

tropes i impulsi sancions en la línia dels altres països europeus. 

 

QUART.- Informar de l'experiència de confederalisme democràtic de Rojava i de l'atac 

turc als mitjans municipals (ràdio i revista) 

 

CINQUÈ.- Convidar membres de la resistència kurda i/o plataformes de suport a fer 

un acte a Premià.  

 

SISÈ- Dotar la biblioteca Martí Rosselló perquè adquireixi i visualitzi bibliografia sobre 

el poble kurd, l'experiència de Rojava i la repressió kurda, de l'estat islàmic i del 

règim siri. 

 

SETÈ.- Comunicar aquests acords al consolat de Turquia a Barcelona; al Ministeri 

d'Assumptes Exteriors i Cooperació de l'Estat espanyol; al President de l'Estat 

espanyol; al President de la Generalitat de Catalunya; al Departament d'Acció 

Exterior de la Generalitat de Catalunya; a l'Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament; a la Red Española de Immigración y Ayuda al Refugiado; al 

Consell Municipal de Cooperació així com a entitats del nostre municipi que tinguin 

relació amb aquesta qüestió.” 

 

6.7. Exp. A116-2019-7688. Moció presentada pel grup municipal CP-AMUNT 

per a l'organització d'un debat ciutadà de caràcter vinculant sobre la Festa 

Major de Premià de Mar 

 

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

 

“1.  Organitzar des de l’ajuntament i les entitats vinculades a la festa major un procés 

de debat obert a la població de durada curta i que es pugui realitzar abans de 

finalitzar el febrer del 2020. 

 

2.  Integrar en el debat participatiu la preservació dels orígens i el fil conductor de la 

festa major (organitzativa i escènicament), tenint en compte la necessitat de treballar 

constantment per eliminar qualsevol imatge o situació que pugui ser susceptible 

d'incentivar actituds xenòfobes, violentes i masclistes. 

 

3. Integrar en el debat participatiu la necessitat de continuar implementant i  

augmentar mesures per garantir un espai festiu segur, lliure de discriminacions i 

agressions. 

 

4. Que aquest procés de debat desemboqui en unes conclusions de caràcter vinculant 

a incorporar en l’organització de la festa del proper any 2020. 

 

5. Publicar les conclusions dels procés de debat i els compromisos adquirits per part 

de l’ajuntament i les entitats i/o persones vinculades a la Festa Major.” 

 

6.8. Exp. A116-2019-7704. Moció presentada pel grup municipal PSC-UxP-

CP sobre la necessitat de la creació d'un espai de la dona 

 

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

acords: 
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“PRIMER.- Que l'Ajuntament de Premià de Mar faci visible a la Dona dins del nostre 

municipi, creant L'ESPAI o CASA DE LA DONA, el qual promogui entre d’altres coses 

la prevenció de la violència masclista i educació en igualtat de gènere millorant la 

intervenció i posant a l'abast de les ciutadanes afectades els recursos necessaris per 

tenir una vida digna, amb la participació de professionals multidisciplinaris com ara 

psicòlegs, especialistes en educació sexual i reproductiva, advocats i assistents 

socials entre d’altres, coordinats en tot moment amb els Serveis Socials del Municipi. 

 

SEGON.- Recuperar i condicionar un espai municipal per poder executar totes les 

tasques anteriorment descrites i altres que es consideri important desenvolupar.  

 

TERCER.- Centralitzar tot el que tingui relació amb la Dona en  aquest espai. 

 

QUART.- Que l'Ajuntament s'encarregui de visualitzi totes les dates relacionades amb 

la dona: 8 de Març, 17 de Maig (dia internacional contra LGTBI-fòbia), 28 de Maig 

(Dia d'acció per la salut de les dones), 25 de Novembre (Dia Internacional per 

l'eliminació de la violència vers les dones).” 

 

6.9. Exp. A116-2019-7707. Moció presentada pels grups municipals JXCAT-

PDECAT i ERC-JxP-AM per l'adhesió a l'educació 360º 

 

Els grups municipals JXCAT-PDECAT i ERC-JxP-AM proposen al Ple municipal l’adopció 

dels següents acords: 

 

“Primer.- APROVAR l’adhesió a l’aliança 360, educació a temps complert. 

 

Segon.- POTENCIAR les polítiques municipals necessàries des de l’ajuntament de 

Premià de Mar per tal d’assolir els plantejaments d’«Educació360. Educació a temps 

complet». 

 

Tercer.- FER PARTÍCEPS als Centres Escolars, Institut, Escola d’Adults, centres 

d’ensenyaments i/o acadèmies, Entitats Socials de Premià (Socials, Esportives, 

Culturals, etc).  

 

Quart.- COMUNICAR aquest acord a la Diputació de Barcelona, a la Fundació Jaume 

Bofill, Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a tots els centres 

escolars del municipi, Entitats Socials de Premià (Socials, Esportives, Culturals, etc). 

i a la Federació de moviments de renovació pedagògica de Catalunya com a impulsors 

del projecte.” 

 

6.10. Exp. A116-2019-7706. Moció presentada pels grups municipals PSC-

UxP-CP, ERC-JXP-AM, CP-AMUNT I PECP sobre la paralització immediata del 

trasllat a les noves dependències de l'Ajuntament dels serveis d'OAC, 

Serveis Socials, Promoció Econòmica, Cultura, Esports, Joventut i Ràdio 

Premià de Mar 

 

Els grups municipals PSC-UxP-CP, ERC-JxP-AM, CP-AMUNT i PECP proposa al Ple 

municipal l’adopció dels següents acords: 
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1) “Aturar de manera immediata el trasllat a les noves dependències municipals  

els serveis de: Serveis Socials, Promoció Econòmica, OAC, Cultura, Joventut, 

Esports i Ràdio Premià de Mar. 

 

2) Discutir i acordar la idoneïtat del trasllat o no d’aquests serveis a les noves 

dependències fins que tots els agents implicats estiguin d’acord dins la Taula 

d’Equipaments. 

 

3) Fer arribar aquest acord a l’equip de govern.” 

 

 

7. PRECS I PREGUNTES 

 

7.1. Exp. A117-2019-7738. Pregunta presentada pel grup municipal PECP 

sobre el compliment de la moció relativa a la creació d'un protocol de dol 

front a la violència masclista 

 

El grup municipal PECP formula la següent pregunta: 

 

“PRIMER: Un any després de l’aprovació de la moció, en quin punt es troba 

l’elaboració d’aquest protocol?” 

 

7.2. Exp. A117-2019-7740 Pregunta presentada pel grup municipal PECP 

sobre exclusió modificacions pressupostàries 

 

El grup municipal PECP formula les següents preguntes: 

 

“PRIMER: Té previst l’equip de govern municipal accions per evitar que es perdin les 

partides modificades? 

 

SEGON: Quines son aquestes accions i quines modificacions pressupostaries 

aprovades al mes de maig  es veuen afectades?” 

 

7.3. Exp. A117-2019-7741. Pregunta presentada pel grup municipal PECP  

sobre les obres recentment realitzades a la Gran Via de Neus Català 

 

El grup municipal PECP formula la següent pregunta: 

 

“PRIMER: Quins han estat els motius d’aquestes obres?” 

 

7.4. Exp. A117-2019-7807. Pregunta presentada pel grup municipal CP-

AMUNT sobre l'esvoranc a la Gran Via Neus Català 

 

El grup municipal CP-AMUNT formula les següents preguntes: 

 

“Primer: Quina és la causa d’aquest desperfecte?  

 

Segon: Quines accions ha emprès el govern per corregir-lo? 

 

Tercer: Hi ha la certesa que la resta del tram no patirà desperfectes similars pel 

moviment de terres o l’efecte dels aiguats?” 
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7.5. Exp. A117-2019-7809. Pregunta presentada pel grup municipal CP-

AMUNT sobre el manteniment del Parc Salvador Moragues 

 

El grup municipal CP-AMUNT formula les següents preguntes: 

 

“Primer: Existeix un protocol de manteniment per aquest entorn naturalitzat? 

 

Segon: Quina empresa o servei municipal ha realitzat el manteniment els darrers 

mesos? 

 

Tercer: Preveu el govern accions per corregir les intervencions efectuades?” 

 

  

 

 


