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

ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 23/01/2019 

 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 

 

 

2. INFORMACIÓ OFICIAL 

 

 

3. ADMINISTRACIÓ I ORGANITZACIÓ INTERNA 

 

3.1. CONTRACTACIÓ 

 

3.1.1. Exp. C174-2018-6942. Donar compte al Ple municipal de l'acord de la 

Junta de Govern Local de 21-12-2018 sobre modificació contracte 

manteniment enllumenat públic 

 

El sessió urgent i extraordinària de la JGL de data 21 de desembre de 2018 ,es va 

aprovar la modificació del contracte mixt de subministrament de tecnologia per a la 

millora energètica i el servei de manteniment integral de l’enllumenat exterior, els 

semàfors, l’enllumenat ornamental de nadal i les instal·lacions elèctriques especials 

per actes lúdics del municipi de Premià de Mar, consistent en incrementar el nombre 

de làmpades substituïdes amb nova tecnologia LED. 

 

3.1.2. Exp. C175-2018-6213. Aprovació pròrroga encàrrec de gestió 

subministrament gas al Consell Comarcal del Maresme i aprovació despesa 

exercici 2019 

 

Per part del Ple ha d’aprovar-se la pròrroga al conveni existent entre l’Ajuntament e 

Premià de Mar i el Consell Comarcal en relació a l’encàrrec de gestió que tenim a 

favor del Consell Comarcal del Maresme per encarregar la contractació del 

subministrament de gas. En l’actualitat, l’adjudicatari és Endesa Energia Unipersonal. 

 

La compra  agregada de  gas es realitza a través d’una economia d’escala que 

abarateix els costos de compra de gas 

 

S’aprova tant la pròrroga del conveni com de l’autorització i disposició de la despesa 

prevista per al 2019. La despesa està repartida entre els diferents centres operatius, 

establerts en la comptabilitat analítica,  per mitjà de diferents aplicacions 

pressupostàries. L’import previst per al 2019 és de 567.340,46 euros i correspon als 

diferents edificis municipals. 

 

3.1.3. Exp. C175-2018-6241. Aprovació pròrroga encàrrec de gestió 

subministrament energia elèctrica al Consell Comarcal del Maresme i 

aprovació despesa exercici 2019 

 

Per part del Ple ha d’aprovar-se la pròrroga al conveni existent entre l’Ajuntament e 

Premià de Mar i el Consell Comarcal en relació a l’encàrrec de gestió que tenim a 

favor del Consell Comarcal del Maresme per encarregar la contractació del 
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subministrament d’energia elèctrica. En l’actualitat, l’adjudicatari és Endesa Energia 

Unipersonal. 

 

La compra  agregada d’energia elèctrica es realitza a través d’una economia d’escala 

que abarateix els costos de compra d’energia elèctrica 

 

S’aprova tant la pròrroga del conveni com de l’autorització i disposició de la despesa 

prevista per al 2019. La despesa està repartida entre els diferents centres operatius, 

establerts en la comptabilitat analítica,  per mitjà de diferents aplicacions 

pressupostàries. L’import previst per al 2019 és de 567.340,46 euros i correspon tan 

a l’enllumenat públic com als diferents edificis municipals. 

 

 

3.2. RECURSOS HUMANS 

 

3.2.1. Exp. F103-2019-99. Donar compte al Ple  municipal de l’informe sobre 

personal eventual 4t trimestre 2018 

 

S’informa al Ple sobre el personal eventual municipal corresponent al 4t trimestre del 

2018 

 

 

4. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 

4.1. LLICÈNCIES I ACTIVITATS 

 

4.1.1. Exp. C167-2017-3783 Desistiment i arxiu expedient aprovació 

Ordenança reguladora de les activitats dels clubs de cànnabis  

 

D’acord als pronunciaments del Tribunal Constitucional, l’ordenança municipal 

reguladora d’ubicació de clubs de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva 

activitat, aprovada inicialment pel Ple municipal en data 21-06-17, no s’ajustaria a 

l’ordenament jurídic, i, per tant, no procedeix la seva aprovació definitiva. 

 

Per aquest motiu es proposa al Ple municipal, declarar el desistiment en la continuació 

del procediment per a l’aprovació de l’ordenança municipal reguladora d’ubicació de 

clubs de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat, i procedir a l’arxiu 

de les actuacions. 

 

 

5. MOCIONS NO RESOLUTIVES 

 

5.1. Exp. A116-2019-115. Moció presentada pel grup municipal C's  sobre 

l'augment de mitjans a l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de Mossos de Premià de 

Mar per garantir la seguretat ciutadana 

 

El grup municipal C’s proposa al Ple municipal l’adopció des següents acords: 

 

“1. Instar al Gobierno de la Generalitat a dotar de los recursos necesarios e 

incrementar la plantilla de Mossos de Esquadra del Área Básica Policial de Premià de 

Mar.  
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2. Dar publicidad a este acuerdo, notificándoselo expresamente al Área Básica Policial 

de Premià de Mar, a los Ayuntamientos cubiertos por ésta, y a todos los grupos 

políticos del Parlamento de Cataluña.”  

 

5.2. Exp. A116-2019-155. Moció presentada pel grup municipal C's sobre la 

prevenció i actuació en cas d'incendi 

 

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

 

“1. Informar a través de los medios de comunicación municipales sobre cómo actuar 

para prevenir incendios en edificios.  

 

2. Informar a través de los medios de comunicación municipales sobre cómo actuar 

para preservar la seguridad en caso incendio en un edificio.  

 

3. Organizar una conferencia formativa en el municipio en colaboración con los 

bomberos sobre medidas de prevención y actuación en caso de incendio.  

 

4. Organizar una conferencia informativa sobre el Documento Único de Protección 

Civil Municipal, solicitando la participación de la Policía Local y otros servicios 

municipales, así como de Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, Cruz Roja, Bomberos, y 

el Servicio de Emergencias Médicas.”  

 

5.3. Exp. A116-2019-160. Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA-E 

per declarar Premià de Mar zona lliure de paradisos fiscals a instància 

d'Oxfam Intermon 

 

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

 

“1. Declarar el municipi zona lliure de paradisos fiscals, comprometent-se a fer els 

passos necessaris per a assegurar que els concursos públics afavoreixin a les 

empreses que tenen conductes fiscals responsables, en detriment de les empreses 

que utilitzen els paradisos fiscals per a fer frau, sempre dins allò que la vigent llei de 

contractació pública determini. 

 

2. Activar els mecanismes que siguin possibles dins la legislació de contractació 

pública vigent per a discriminar la contractació d’empreses privades per a prestar 

serveis públics que operin de manera fraudulenta en paradisos fiscal o societats que 

formin part de la matriu industrial domiciliada en paradisos fiscals, d’acord amb la 

resolució del Parlament de Catalunya del 19 de juny de 2014. 

 

Alhora l’Ajuntament es compromet a recolzar totes aquelles iniciatives que mirin 

d’abordar modificacions a l’actual llei de contractació pública per establir com a criteri 

de valoració la responsabilitat fiscal empresarial. 

 

3. Comprometre’s a prendre les mesures de transparència següents: 

 

a. Fer públic el compromís d’aquesta moció a la ciutadania del municipi, a Oxfam 

Intermón (i a la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària) com a 

impulsor d’aquesta iniciativa, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya 

i a la Comissió d’Economia del Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Hisenda 

espanyol i als governs de la Generalitat i d’Espanya. 
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b. Compartir amb altres municipis i amb la ciutadania en general la informació 

relativa a les decisions sobre les empreses que han participat en concursos públics, 

en funció de la seva responsabilitat fiscal. 

 

4. Aquests compromisos s'han de traduir en la tramitació en el ple municipal de les 

disposicions legals necessàries per a iniciar la seva articulació en el termini màxim 

d’un anys des de l'aprovació de la present moció. 

 

5. Col·laborar amb la resta de municipis que hagin estat declarats lliures de paradisos 

fiscals, així com amb la Plataforma per una fiscalitat justa i Oxfam Intermón, de cara 

a establir bones pràctiques d’actuació i millores en les concrecions jurídiques i legals 

derivades d’aquests compromisos.” 

 

5.4. Exp. A116-2019-163. Moció presentada pel grup municipal CP-PA per 

declarar Premià de Mar antifeixista 

 

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

 

1. “Que Premià de Mar es declari formalment Municipi contra el feixisme i el racisme 

i en favor de la convivència en la diversitat. 

 

2. Que l’Ajuntament promogui actes per la memòria històrica del municipi i defensi 

els valors de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i 

laborals, així com els valors de la diversitat cultural, religiosa o de gènere que 

disposem al nostre municipi. 

 

3. Que l’Ajuntament denegui l’ús d’espais, com els equipaments públics i la via 

pública, a col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, 

ètica, cultural, de gènere o polític. Expressament es denegarà el permís a entitats 

que facin enaltiment del franquisme, el nazisme, el racisme o mostres d’odi al qui 

no pensa de la mateixa manera. 

 

4. Que l'Ajuntament realitzi una campanya permanent de neteja de propaganda 

d'activitats que incitin la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o de 

qualsevol altre tipus, evitant així que a la ciutat s'hi trobin pintades, cartells, 

adhesius o fulletons publicitaris discriminatoris.  

 

5. Que l'Ajuntament, amb els recursos que disposa, faci el possible per prevenir i 

actuar en la identificació dels individus que exhibeixin simbologia feixista o pre-

constitucional a l'espai públic o que facin activitats o propaganda d'activitats que 

inciti a la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o ideològica. 

 

6. Que l'Ajuntament condemni formalment tots els actes públics i declaracions que 

facin apologia del racisme, de la xenofòbia, dels genocidis o de la discriminació 

contra els drets humans. Valors els quals són totalment incompatibles en una 

democràcia real i rebutjables per la societat. 

 

7. Que l'Ajuntament davant de qualsevol agressió feixista, racista, masclista o 

LGBTIfòbica a la ciutat, faci una denúncia pública i personal de suport a les 

persones agredides i faciliti els mitjans a l’abast pel suport i reparació de danys 

físics i morals causats a la persona agredida, valorant la possibilitat de personar-
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se com a acusació popular en aquests tipus de casos. 

 

8. Informar d’aquests acords a Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) 

Maresme.” 

 

5.5. Exp. A116-2019-169. Moció presentada pel grup municipal CP-PA per 

activar accions de recuperació i difusió de la memòria  històrica a Premià de 

Mar 

 

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

 

“Primer.- Articulació d’un conjunt d’accions de govern destinades a la recuperació de 

la memòria històrica local i aquella relacionada amb la lluita pels drets i llibertats. 

Entre elles planificar un pla conjunt de jornades i accions per la memòria històrica 

del municipi i defensi els valors de la democràcia, la justícia universal, els drets 

humans, socials i laborals, així com la diversitat cultural, religiosa o de gènere que 

disposem al nostre municipi. 

 

Segon.- Vincular-se a campanyes existents per la recuperació de la memòria en altres 

contextos que guardin relació amb els valors que volem defensar per incorporar una 

perspectiva internacionalista. 

 

Tercer.- Promoure els premis i/o reconeixements per l'estudi (tant a nivell secundari 

com universitari) per aquell alumnat que centrin l'eix del treball en la recuperació de 

la memòria sobre persones, fets o moments històrics de la nostra ciutat: relacionats 

amb la República i la repressió posterior que es va patir, altres fets relacionats amb 

la memòria històrica de Premià o d’altres contextos que puguin tenir vinculació amb 

la nostra vila.  

 

Quart.- Donar suport i prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d’ADN 

als ciutadans del municipi, d’acord amb les següents mesures: 

 

1. Organització de conferències informatives sobre la iniciativa i divulgació del 

material. 

2. Audiovisual i difusió del Banc d’ADN 

3. Tramesa d’una circular informativa de la iniciativa a les entitats del municipi. 

4. Banner al web municipal que faciliti l’enllaça amb el projecte del Banc d’ADN 

i altres relacionades amb la identificació de les persones desaparegudes. 

5. Formació i informació dels treballadors de l’OAC o que atenguin a la ciutadania 

en general  perquè informin als ciutadans de la iniciativa i facilitar que els 

familiars dels desapareguts puguin fer-se la prova d’ADN i serveixi per 

identificar els cossos de les fosses o altres que en un futur es puguin exhumar 

6. Informar de la iniciativa al Consell Comarcal i estudiar la possibilitat de 

participar dels costos de les anàlisis i recollida de mostres en forma de 

subvenció a les famílies interessades. 

 

Cinquè.- Informar d’aquest acord al departament de Justícia, als membres de la 

Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, grups parlamentaris del 

Parlament, Consell Comarcal, Consell Escolar Municipal i als impulsors del Banc d’ADN 

de Catalunya que gestiona les desaparicions forçades del període 1936-1977.” 
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6. PRECS I PREGUNTES 

 

6.1. Exp. A117-2019-220. Pregunta presentada pel grup municipal C's 

relativa a les activitats de promoció econòmica desenvolupades per 

consistori en les Festes de Nadal 

 

El grup municipal C’s formula les preguntes següents: 

 

“¿Cuáles han sido las actividades y qué coste ha tenido cada una de ellas para las 

arcas municipales?  

 

¿Cómo valora la regiduría el cumplimiento de los objetivos?  

 

¿Qué valoración hacen las Asociaciones de Comerciantes?  

 

¿Cómo valoran su participación los propietarios de los Food Truck?” 

 

6.2. Exp. A117-2019-224. Pregunta presentada pel grup municipal ICV-

EUiA-E sobre la poda i el manteniment de l'arbrat 

 

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

 

“PRIMER:  Es mantenen els criteris de només intervenir, fent una poda parcial, en els 

casos en els que el personal tècnic ho valora necessari per criteris de seguretat, 

enllumenat, etc? 

 

SEGON: Quins són els motius que justifiquen aquest canvi en els criteris de poda? 

 

TERCER: Es tornarà a practicar la poda intensiva a tot el municipi?” 

 

6.3. Exp. A117-2019-225. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre el centre comercial Marina Port Premià 

 

El grup municipal CP-PA formula les preguntes següents: 

 

1. “Quin percentatge de l'àrea comercial ha estat ocupada? Quin nombre de 

comerços han obert de cada tipologia? Quina valoració en fa el govern? 

 

2. Quin nombre de llocs de treball han estat creats? Quina és la durada mitjana dels 

contractes que s'ha signat? Quin és el sou mitjà dels contractes signats? Quina 

valoració en fa l'equip de govern?  

 

3. Ha realitzat o pretén realitzar el govern accions de promoció de la nova àrea 

comercial?” 

 


