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RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA CORRESPONENT A LA SESSIÓ
ORDINÀRIA  DEL  PLE  MUNICIPAL  DEL  MES  DE  DESEMBRE  QUE  SE
CELEBRARÀ PER VIDEOCONFERÈNCIA EL DIA 16/12/2020 (  article 46.3 de  
la Llei 7/1985 de 2 d'abril, de Bases de Règim Local  )  

ORDRE DEL DIA
I

PART RESOLUTIVA

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.  EXP.  M125-2020-6707.  NOMENAMENT  COMERÇOS  ASSOCIATS  DE
PREMIÀ COM A ENTITAT DE L’ANY 2020

Cada any es nomena una entitat del municipi com entitat de l’any,  per la seva
tasca i col·laboració activa amb la corporació, enguany és voluntat de l’ajuntament
el nomenament de Comerços Associats de Premià com a entitat de l’any 2021.

3. ÀREA D'ORGANITZACIÓ 

3.1. SECRETARIA GENERAL

3.1.1.  Exp. C169-2020-6659. Modificació encàrrecs de gestió Premià
Serveis  Municipals  SL  concessions  aparcament  Pl.  de  la  Sardana  i
aparcament Biblioteca Municipal Martí Rosselló i LLoveras

El Ple de l’Ajuntament de data 16 de setembre de 2009 va aprovar l’encàrrec
de gestió i explotació econòmica de les concessions de domini públic de les
places d’aparcament ubicades al soterrani de la Biblioteca Municipal (places
números  1  a  111)  a  la  societat  mercantil  municipal  PREMIÀ  SERVEIS
MUNICIPALS, SLU. 

Amb motiu de la segregació i modificació de la divisió horitzontal de l’immoble
on es troba ubicada La Biblioteca Municipal  i  de la construcció d’un centre
cívic,  s’ha produït  la pèrdua de les places d’aparcament números 60 a 71
ubicades al soterrani de l’immoble.      

És  per  això  que  es  proposa  al  Ple  municipal  la  modificació  de  l’esmentat
encàrrec de gestió i explotació econòmica en el sentit d’excloure les places
d’aparcament números 60 a 71.  

Així  mateix, es proposa encarregar la gestió i  explotació econòmica de les
concessions de domini públic de les places d’aparcament per a motocicletes
números 14-I, 14-II, 114-I, 114-II, 212-I i 212-II, ubicades al subsòl de la
plaça de La Sardana, a la societat mercantil PREMIÀ SERVEIS MUNICIPALS,
SLU.



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

3.2. GESTIÓ TRIBUTÀRIA

3.2.1.  Exp.  G142-2020-6660.  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  del  mes  de
novembre de 2020

L’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 .

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 de l’ICIO,
presentades per l’ORGT en el mes de novembre.

4. AREA DE PACTE LOCAL PER LA RECONSTRUCCIÓ SOCIAL I ECONÒMICA

4.1. OCUPACIÓ

4.1.1.  Exp.  F119-2020-6126.  Aprovació  quarta  pròrroga  acord
retributiu programa Treball i Formació SOC 

Es prorroga l’Acord signat  en data  21 de desembre de 2016, 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 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.

5. ÀREA D'ACTIVITATS CULTURALS

5.1. ESPORTS

5.1.1. Exp. X108-2020-2795. Reequilibri econòmic de la concessió del
contracte de la instal·lació esportiva municipal CEM 

Amb motiu del RDL 926/2020, de 25 de octubre, pel qual es declara l’estat
d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2 i
amb l’adopció de noves mesures d’acord amb la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020,
de  29  d'octubre,  es  produeix  el  segon  tancament  de  les  instal·lacions
esportives i per tant la impossibilitat de l’execució de l’objecte del contracte
per  part  de  la  concessionària  que  gestiona  les  instal·lacions  de  la  piscina
municipal. Aquest fet ocasiona novament una pèrdua d’ingressos i agreuja el
reequilibri  econòmic de la concessió provocant la falta de liquiditat per fer
front a les despeses de la concessionària. D’acord amb això es proposa el
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pagament d’una segona bestreta a compte de la indemnització definitiva per
un import de 90.000,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5006 34200
2269900:  Indemnització  suspensió  execució  contracte  piscina,  del  vigent
pressupost del servei d’esports.

6.  EXP. A105-2020-6843. RENÚNCIA AL CÀRREC DEL REGIDOR DEL GRUP
MUNICIPAL PREMIÀ EN COMÚ PODEM, SR. RAFAEL FERNÁNDEZ ROSA

Es  dóna  compte  al  Ple  municipal  de  la  renúncia  al  càrrec  de  regidor  del  grup
municipal Premià En Comú Podem (PECP) formulada pel Sr. Rafael Fernández Rosa.

7.  EXP.  A105-2020-7039.  RENÚNCIA  ALS  CÀRRECS  D'ALCALDE  I  DE
REGIDOR FORMULADA PEL SR. MIGUEL ÁNGEL MÉNDEZ GIL

Es dóna compte al Ple municipal de la renúncia als càrrecs d’alcalde i de regidor
formulada pel Sr. Miguel Ángel Méndez Gil

ORDRE DEL DIA
II

PART DE CONTROL

8. INFORMACIÓ OFICIAL

9. MOCIONS NO RESOLUTIVES

9.1. Exp. A116-2020-6000. Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP-
AM en defensa de la unitat de la llengua catalana

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

1. “Reconèixer i  declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet
suposi menystenir altres denominacions existents.

2. Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius,
tècnics o socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua
és  oficial  de  poder  viure  amb  normalitat  i  amb  garanties  aquesta  unitat
lingüística.

3. Instar  al  Govern de l’Estat  a  reconèixer  públicament  i  oficial  la  unitat  de la
llengua  catalana,  a  corregir  els  serveis,  ens  i  polítiques  públiques  que  la
qüestionen i a vetllar perquè cap institució pública o empresa privada de l’Estat
espanyol fomenti el secessionisme lingüístic català en la seva activitat.

4. Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament
de Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts valencianes,
al  Govern de  les  Illes  Balears  i  al  Parlament  de  les  Illes  Balear,  al  Govern
d’Espanya, al Congrés dels Diputats i al Senat.”
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9.2.  Exp.  A116-2020-6773.  Moció  presentada pel  grup municipal  C'S  de
recolzament a les famílies de Premià de Mar afectades per les restriccions
imposades pel govern de la Generalitat de Catalunya

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

1. “El  Ayuntamiento  de  Premià  de  Mar  reconoce  como  sectores  esenciales  y
especialmente vulnerables de la económica premianenca a la restauración, los
bares, las cafeterías, los gimnasios, las entidades deportivas, la cultura y los
feriantes.  Reconociendo,  a su vez,  todo el  esfuerzo que se ven obligados  a
realizar  ante  las  restricciones  impuestas  por  el  Govern de la  Generalitat  de
Cataluña para paliar los efectos sanitarios de la COVID19.

2. El Ayuntamiento de Premià de Mar constata la falta de acompañamiento del
Govern de la Generalitat y del Gobierno de España, mediante ayudas directas
en cuantía suficiente, a todos estos sectores afectados por las restricciones.

3. El Ayuntamiento de Premià de Mar reconoce, como administración más cercana
a  la  ciudadanía,  que  no  ha  dado  una  respuesta  a  la  altura  de  la  precaria
situación en la que se encuentran la restauración, los bares, las cafeterías, los
gimnasios,  las  entidades  deportivas,  la  cultura  y  los  feriantes  de  nuestro
municipio.

4. El Ayuntamiento de Premià de Mar se compromete elaborar un Plan de Choque,
revisando todas las políticas que puedan acompañar a los sectores afectados
por  las  restricciones,  para  mejorarlas  en  el  corto  plazo  con  el  objetivo  de
mantener  la  actividad  y  los  puestos  de  trabajo  que  generan.  Este  Plan  de
Choque servirá de guía de trabajo ante posibles futuras olas de la pandemia.

Entre otros se compromete a:

a. Desarrollar políticas que tengan por objetivo garantizar el empleo y, en la
medida de lo posible, incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo
asociados al sector servicios de nuestra ciudad.

b. Diseñar  e  implementar  procesos  de  automatización  en la  gestión  de  las
subvenciones  y  ayudas  de  manera  que  lleguen  al  mayor  número  de
afectados reduciendo al mínimo los plazos de tramitación, gestión y cobro
de las diferentes prestaciones.

c. Poner en marcha mesas sectoriales donde participen los representantes de
las  diferentes  actividades  afectadas  de  manera  que  puedan  exponer  su
problemática  centrándose  en  las  características  propias  de  cada  una  de
ellas.

d. Potenciar  cursos  de  formación  online  de  contenido  específico  para  los
sectores afectados.

e. Potenciar,  en  la  medida  de  lo  posible,  la  digitalización  de  los  sectores
afectados.
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f. Revisar las ordenanzas fiscales y de precios públicos que afecten a estos
sectores. (IBI, terrazas, RECOM.)

g. Profundizar en el desarrollo de una ventanilla única municipal de información
y realización de gestiones para las familias, autónomos y Pymes.”

9.3. Exp. A116-2020-6778. Moció presentada pel grup municipal PECP per
a la promoció i visibilitat de l'esport femení

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

“Primer.- Crear una agenda digital de l'esport en la qual es calendaritzin tots els
esdeveniments esportius de la vila i que contingui filtres segons disciplina esportiva
i  categoria.  Aquesta  agenda  de  l'esport  ha  de  diferenciar  i  destacar  clarament
l'esport femení i estar disponible a la xarxa amb un subdomini de premiademar.cat.
L'agenda ha d'incorporar els protocols estàndards de sindicació i subscripció dels
seus continguts. 

Segon.- Publicar al web de premiàdemar.cat una secció d'esport femení en la qual
és llistin de manera clara tots els clubs i entitats de la vila que realitzin activitats
d'esport  femení.  Publicar  el  contacte  i  una  descripció  de  les  activitats  que
s'ofereixen  (disciplina  esportiva,  categories,  etc.).  Incloure  en  aquesta  secció
informació generalista sobre la promoció de l'esport femení així com informacions i
actualitat d'interès per a clubs i entitats. 

Tercer.-  Organitzar  de manera periòdica  unes jornades  de promoció  de l'esport
femení amb l'objectiu de donar visibilitat a aquells clubs i entitats que s'hi dediquin.
L'organització d'aquestes jornades s'ha de fer de manera coordinada amb el Consell
municipal d’esports i la Taula de Gènere. 

Quart.- Promoure espais de promoció i difusió de l’esport femení als mitjans locals
públics de comunicació.

Cinquè.- Establir una partida pressupostaria d’ajuda als clubs esportius que realitzin
o vulguin iniciar-se en la pràctica de l’esport femení. 

Sisè.- Comunicar aquests acords als clubs esportius de la vila.”

9.4. Exp. A116-2020-6779. Moció presentada pel grup municipal PECP per
a la millora i dignificació del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)

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

1. “Instar  el  Govern  de  la  Generalitat  a  clarificar  i  millorar  amb  urgència  els
protocols COVID-19 per a les treballadores i les persones usuàries del SAD. 

2. Instar el Govern de la Generalitat a elaborar un informe de diagnosi sobre les
condicions  laborals  i  la  realitat  del  Servei  a Catalunya en el  termini  de dos
mesos. 
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3. Instar  el  Govern  de  la  Generalitat  a  planificar  la  inclusió  d’altres  perfils  de
professionals per a fer l’atenció domiciliària. I un circuït estable de formació i
qualificació  de  les  treballadores  i  treballadors  familiars,  així  com  de  suport
emocional i psicològic, per fer front a la duresa i solitud de la seva feina.

4. Instar el Govern de la Generalitat a elaborar un informe amb la participació dels
ens locals i dels agents socials que situï les bases d’un nou model de SAD a
Catalunya que inclogui:

a) Un  creixement  del  finançament  del  servei  per  part  de  Generalitat  i
ajuntaments, que reverteixi en millores laborals, de la qualitat del servei i
del nombre d’hores ofertes.

b) Un estudi de viabilitat de internalització i gestió pública de tot el sistema.

c) L’establiment  d’un  sistema  rigorós  per  a  l’acreditació  i  inspecció  de  les
empreses proveïdores, en els casos que no sigui viable la internalització.

5. Comunicar  els  presents  acords  al  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i
Famílies,  als  grups  polítics  del  Parlament  de  Catalunya  i  a  les  entitats
municipalistes de Catalunya.”

9.5. Exp. A116-2020-6814. Moció presentada pel grup municipal PSC-UxP-
CP de suport del món local al teixit esportiu del municipi davant l'aturada
obligatòria de la seva activitat

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

1. “Afegir-nos a la crida que des del sector esportiu català, recollida  al darrer
manifest  del  món  federat  i  la  moció  de  la  Unió  de  Consells  Esportius  de
Catalunya, per tal de que l’esport a casa nostra sigui considerat bé essencial
per la salut física i el benestar emocional de la ciutadania davant la situació
d’emergència sanitària que patim;

2. Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  i  a  la  Secretaria  General  de  l’Esport  i
l’Activitat Física que treballin per a conduir l’esport català, sense greuges ni
limitacions respecte a altres sectors, en aquesta situació excepcional que estem
vivim, i que assumeixi la responsabilitat que li pertoca de governar, dotant dels
recursos  necessaris  al  teixit  esportiu  i  món  local  per  tal  de  garantir  la
continuïtat de la pràctica esportiva i la viabilitat de les seves instal·lacions;

3. Instar al Govern de la Generalitat que reconsideri la seva decisió de mantenir el
tancament d’instal·lacions  esportives,  i  que per tant  consensuï  amb tots  els
interlocutors esportius la tornada immediata i segura a la pràctica esportiva
federativa, amateur i de base de tots els clubs i centres esportius sense cap
excepció; 

4. Instar al  Govern de la  Generalitat  que el  nou Pla  de xoc de reactivació  de
l’esport i l’activitat física que ha proposat, s’asseguri de garantir la viabilitat
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econòmica de tots els clubs i centres esportius, entitats esportives i els seus
treballadors i treballadores que s’han vist obligats a tancar, i que comptin amb
ajuntaments i consells esportius per proveir ajudes pel sosteniment del nostre
model esportiu. I que aquest Pla disposi  no només de línies d’ajut directes,
necessitem que disposi de línies d’ajut a les famílies que permetin l’accés de
tothom a la pràctica esportiva en condicions d’equitat.  

5. Instar al Govern de la Generalitat que aprovi i desenvolupi els canvis normatius
necessaris per tal de garantir la continuïtat de les activitats físiques malgrat
futures restriccions que es puguin derivar de la situació de pandèmia.

6. Instar al Govern de la Generalitat que arbitri els mecanismes necessaris en les
bases de subvencions del teixit esportiu sense ànim de lucre per assegurar el
manteniment  de les mateixes malgrat  les aturades de les  activitats  que es
puguin produir.

7. Traslladar  aquests  acords  al  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  a  la
Secretaria  General  de l’Esport  i  l’Activitat  Física,  a  la  Unió  de Federacions
Esportives de Catalunya, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, i a les
entitats esportives d’aquest municipi.”

9.6. Exp. A116-2020-6815. Moció presentada pel grup municipal PSC-UxP-
CP amb motiu del dia 3 de desembre Dia Internacional de les Persones
amb Discapacitat

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

“PRIMER.-  Elaborar  un pla  d’acció  i  atenció  a  la  discapacitat  que  contempli  les
especials circumstàncies en que en trobem per efecte de la COVID-19, buscant la
implicació de tots els actors socials implicats.

SEGON.- Destinar una partida dels pressupostos a la realització del pla i les accions
que se’n derivin.

TERCER.- Fomentar de forma efectiva i integrada l’accessibilitat universal, sobretot
pel que fa a l’urbanisme, la mobilitat i a l’accés als serveis públics.

QUART. - Donar suport a la promoció de l’associacionisme vinculat a les persones
amb discapacitat.

CINQUÈ.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que adopti les mesures oportunes
de forma efectiva, amb pressupost suficient, per  impulsar decididament els drets
de ciutadania de les persones amb discapacitat i les seves famílies, especialment
pel que fa a l’educació, l’ocupació laboral, la sanitat, l’accés a la cultura i a l’esport
i l’habitatge. 

SISÉ.-  Comunicar  l’aprovació  d’aquesta  moció  a  la  Generalitat  de Catalunya,  al
Parlament  de  Catalunya,  a  les  associacions  empresarials  i  Sindicals,  i  a  les
associacions municipalistes FMC i AMC.”
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10. PRECS I PREGUNTES

10.1.  Exp. A117-2020-6774. Pregunta presentada pel grup municipal C'S
relativa a la nova zona d'aparcament de residents de Can Vilar (Premià de
Dalt)

El grup municipal C’S formula les següents preguntes:

“En referencia a la nueva área de aparcamientos para residentes impuesta por el
Ayuntamiento de Premià de Dalt en una zona colindante a nuestro municipio. 

 ¿Qué gestiones y actuaciones ha realizado el Equipo de Gobierno? 

 ¿Qué acuerdos han alcanzado con el Ayuntamiento de Premià de Dalt?

 ¿Qué acuerdos se han alcanzado con los vecinos de la zona?”

10.2.  Exp. A117-2020-6776. Pregunta presentada pel grup municipal C'S
relativa a la línia C4 d'autobús i a l'anunci d'eliminació de la parada de
Ronda Universitat (Barcelona)

El grup municipal C’S formula la següent pregunta:

“El pasado 26 de noviembre, en una nota conjunta, el Departament de Territori i
Sostenibilitat y el Ayuntamiento de Barcelona anunciaron el traslado de la parada
de la línea de autobuses C4 de Premià de Mar de la Ronda Universitat de Barcelona
a otra ubicación menos céntrica.

Esta línea da cobertura a gran parte de los vecinos de Premià de Mar que tienen
que trasladarse a Barcelona.

¿Qué valoración hace el equipo de Gobierno?”


