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RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA CORRESPONENT A LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL MES D’OCTUBRE QUE SE CELEBRARÀ
PER  VIDEOCONFERÈNCIA  EL  DIA  21/10/2020  (  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. INFORMACIÓ OFICIAL

3. ÀREA D’ORGANITZACIÓ 

3.1. SECRETARIA

3.1.1.  Exp.  A102-2020-4843.  Canvi  representants  Consorci  Promoció
Turística Costa del Maresme, Consorci DO Alella i Xarxa Local de Consum

Fruit del nou pacte de govern en el consistori municipal, es procedeix a modificar
els  representats  de  l’Ajuntament  al  Consorci  de  Promoció  Turística  Costa  del
Maresme, Consorci DO Alella i Xarxa Local de Consum.

3.2. INTERVENCIÓ I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

3.2.1.  Exp. G102-2020-1229 Donar  compte  al  Ple  municipal  del  Decret
d’Alcaldia 2020/515, de 19 de març, d’aprovació del Pla pressupostari a
mig termini 2021-2023

El  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  d’acord  amb  Llei  Orgànica
2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera
(LOEPSF), determina que els Ajuntaments anualment han d’elaborar les previsions
d’ingressos i despeses per un període de 3 anys.

L’Ajuntament de Premià de Mar ha fet aquestes previsions pels anys 2021, 2022 i
2023 tenint en compte el que es preveu ingressar i el que podem gastar com a
màxim  per  complir  tots  els  objectius  d’estabilitat  pressupostaria  i  sostenibilitat
financera.

3.2.2.  Exp.  G102-2020-4640.  Donar  compte al  Ple  municipal  del  Decret
d’Alcaldia  2020/1159,  de  data  8  d’octubre,  d’aprovació  de  les  línies
fonamentals del pressupost 2021 

Es dóna compte al Ple de l’aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2021,
atès  que  abans  de  l’1  d’octubre  l’Ajuntament  té  l’obligació  de  remetre-les  al
Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques.  Les  línies  fonamentals  del
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pressupost es detallen consolidades pels diferents capítols de despesa i d’ingrés el
que serà el marc del pressupost. 

3.3. GESTIÓ TRIBUTÀRIA

3.3.1.  Exp.C168-2020-4983.  Modificació  de  les  Ordenances  de  Preus
Públics per a l’exercici 2021

Es proposa al Ple Municipal l’aprovació de la modificació de les Ordenances de Preus
Públics per a l’exercici 2021.

Concretament, es modifiquen les Ordenances següents:

 Ordenança Preu Públic 1 Serveis personals d’atenció al ciutadà
 Ordenança Preu Públic 2 Serveis de promoció de la ciutat       
 Ordenança Preu Públic 6 Serveis del Museu de l’Estampació (MREP) i del Museu

Romà de Premià de Mar
 Ordenança Preu Públic 8 Prestació del servei d’atenció domiciliària

3.3.2.  Exp.C168-2020-4394.  Modificació  de  les  Ordenances  Fiscals
reguladores dels tributs municipals per l’exercici 2021

Es proposa al Ple Municipal l’aprovació de la modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2021.

Concretament es modifiquen les Ordenances següents:

 Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de
drets públics municipals

 Ordenança fiscal 2.1 Impost sobre béns immobles
 Ordenança fiscal 2.3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 Ordenança fiscal 2.5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Ordenança fiscal 4.1 Taxa per expedició de documents administratius
 Ordenança fiscal 4.6 Taxa per prestació de serveis del Cementiri municipal

3.4. RECURSOS HUMANS

3.4.1. F103-2020—5135 Donar compte al Ple municipal de l’informe sobre
personal eventual 3r trimestre 2020

Estem obligats a donar compte trimestralment al ple sobre el nombre de personal
eventual que tenim el darrer dia del trimestre. En aquest ple, donem compte de
que  tenim  4  persones,  tenint  en  compte  que  els  darrers  assessors  van  ser
nomenats el dia 28/09/20.

3.4.2.  Exp.  F103-2020-5214.  Modificació  Relació  de  llocs  de  Treball
aprovada al 2020

Quan es va fer la valoració de llocs de treball el 2018, es va acordar que la seva
aplicació es faria en dues anualitats: un primer grup el 2018, que van ser aquells
llocs amb retribucions més baixes i el segon grup, el 2019, amb la resta de llocs de
treball.  Els  acords  de  negociació  establien  la  constitució  d’una  Comissió  de
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Garanties que fes seguiment de l’aplicació i que pogués atendre i gestionar aquelles
reclamacions presentades contra la valoració. Durant el 2020 hem estat atenent i
treballant en les reclamacions presentades (contra la valoració que entrava en vigor
el  2019)  i  hem  considerat  que  algunes  de  les  al·legacions  presentades  pels
treballadors i treballadores havien de ser acceptades, perquè en la valoració inicial
no s’hauria tingut en compte alguns dels aspectes al·legats pel personal.

La  Comissió  de  Garanties  de  la  Valoració  de  llocs  de  treball  ha  estudiat  les
al·legacions,  les  ha  contrastat  amb  els  caps  dels  serveis  corresponents  i,  en
aplicació del Manual que va servir de base per a la valoració dels llocs, ha decidit
que algunes puntuacions havien quedat minvades i ha plantejat la seva revaloració.

La Comissió de garanties està formada per representants de l’Ajuntament (recursos
humans) i per les tres seccions sindicals.

Un cop valorades i acceptades parcialment les al·legacions contra les valoracions
dels llocs, la Comissió de Garanties va elevar a la Mesa General de Negociació les
conclusions, i aquesta va aprovar la modificació de les puntuacions d’alguns llocs,
segons el treball  i les actes de la Comissió de Garanties. Aquesta revisió de les
puntuacions  impliquen  un  ajustament  retributiu  que  incideix  directament  en  el
complement específic, que és el que valora l’especial dificultat o tecnicitat dels llocs
de treball.

L’òrgan competent per a aprovar i/o modificar la RLLT és el ple. Per això elevem a
consideració  plenària  la  proposta  de  modificació  de  la  RLLT  per  a  ajustar  la
retribució  de determinats  llocs  de  treball,  segons  la  documentació  que obra en
l’expedient, que respon al treball realitzat per la comissió de garanties i l’aprovació
prèvia de la Mesa General de Negociació.

3.4.3. Exp. F193-2020-5286. Modificació art. 102  Acord Matèries Comunes
de l'Ajuntament de Premià de Mar

A  través  de  la  Mesa  General  de  Negociació  s’ha  arribat  a  l’acord  d’aprovació
d’actualitzar els imports que estableix l’article 102 de l’acord de matèries comunes,
pel que fa a les condicions especials de jornada, que van ser fixats el 2014 i només
han estat objecte d’actualització amb l’increment que disposa anualment la LGPE. 
Els preus que hi havia i els que s’han negociat són els següents:

COMPLEMENTS-
PRODUCTIVITAT

ANTERIOR  REGULACIÓ
ART. 102

PROPOSTA  DE
MODIFICACIÓ

Jornada partida 10,79 €/dia 16,34 €/dia
Nocturnitat 1,80 €/h 3,00 €/h
Festivitat 19,00 €/dka 23,00 €/dia

L’òrgan competent per aprovar la modificació de l’acord de matèries comunes és el
ple, prèvia negociació i aprovació inicial de la Mesa General de Negociació.

4. ÀREA DE TERRITORI

4.1. MEDI AMBIENT
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4.1.1.  Exp.  J151-2019-954.  Conveni  recollida,  atenció  i  acollida  animals
domèstics amb el Consell Comarcal del Maresme

En data 28 de novembre de 2012, es va aprovar en el Ple municipal  en sessió
ordinària,  el  conveni  de  delegació  de  competències  al  Consell  Comarcal  del
Maresme en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats
o perduts en el municipi.

Atès que el conveni amb el Consell Comarcal del Maresme ha vençut, es necessari
subscriure un nou conveni .

ORDRE DEL DIA
II

PART DE CONTROL

5. MOCIONS NO RESOLUTIVES

5.1.  Exp.  A116-2020-5267.  Moció  presentada  pels  grups municipals  CP-
AMUNT per a la creació d’entorns segurs i saludables als centres docents

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

“Primer.-  La  creació d´un espai de treball transparent i de participació durant el
curs que inclogui les AMPA-AFAs i col·lectius i associacions interessades que tingui
per objectiu els entorns dels centres educatius així com es la plataforma de camins
escolars.

Segon.-  El  desenvolupament  d´actuacions  de transformació  des de l´urbanisme
tàctic (eixamplament de voreres, millora seguretat cruïlles, superilles etc.)

 La creació d´una xarxa d´eixos pacificats a tot el poble.
 L’habilitació d´espais segurs per aparcar bicicletes i patinets.
 Actuacions de gestió de talls viaris: tancament de transís rodat -a excepció

d’accés  de  veïns  i  vehicles  de  serveis  si  fos  necessari-  dels  entorns
immediats dels centres escolars, des de mitja hora abans, fins mitja hora
després de l´horari d´obertura de les escoles.

Tercer.-  Establir  una  línia  de  treball  continua  d´actuacions  des  d’Educació  amb
campanyes informatives a les escoles i famílies sobre la necessitat de reduir l’ús del
transport motoritzat i especialment en l´entorn escolar.

Quart.- Que aquestes mesures es duguin a terme en al conjunt del nostre municipi i
no de forma aïllada.”

5.2.  Exp.  A116-2020-5268.  Moció  presentada  pel  grup  municipal  CP-
AMUNT per  a  promoure una  declaració  institucional  de l’Ajuntament  de
Premià de Mar  en suport  als  metges i  metgesses  internes  residents  en
vaga
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El  grup  municipal  CP-AMUNT  proposa  al  Ple  municipal  l’adopció  dels  següents
acords:

“Primer:  Expressar  de  manera  clara  i  contundent  el  suport  de  l’Ajuntament  de
Premià de Mar a la vaga MIR i a totes les seves reivindicacions per aconseguir les
millores que mereixen els i les MIR com a treballadors i treballadores, les quals,
alhora, beneficiaran el conjunt de la societat com els nostres pacients de present i
futur.

Segon:  Instar  la  Generalitat  a  millorar  les  infraestructures  del  nostre  centre
hospitalari públic de referència, l’Hospital de Mataró per tal que aquest estigui en
les millors condicions possibles per prestar una bona atenció sanitària  i,  alhora,
facilitar  que  els  i  les  MIR el  triïn  com a centre  on formar-se  i,  posteriorment,
quedar-se com a especialistes.

Tercer: Fer arribar la present Declaració Institucional a la Conselleria de Salut de la
Generalitat  de  Catalunya,  al  comitè  de  vaga  dels  MIR  i  al  sindicat  Metges  de
Catalunya.”

5.3. Exp. A116-2020-5269. Moció presentada pel grup municipal C’S per
convertir-nos en una ciutat amigable per persones amb Alzheimer

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

“PRIMERO. Solicitamos la financiación por parte del ayuntamiento de las pulseras
identificativas, facilitadas por FAFAC en colaboración con los Mossos d’Esquadra,
para aquellas personas de nuestra población que padezca esta enfermedad.

SEGUNDO.  Solicitamos  que  tras  la  aprobación  de  esta  moción  se  trasladen  los
acuerdos a la Mesa de Salud, para que desde esta se elabore un plan de reparto y
puesta en marcha de una campaña de detección precoz de esta enfermedad.

TERCERO. Que en colaboración con la Mesa de Salud del Ayuntamiento se elabore
una  campaña  informativa  para  que  familiares  de  personas  que  necesiten  este
servicio tengan acceso de pulsera identificativa y se puedan poner en contacto con
el CAP o técnicos de salud para acceder al servicio.

CUARTO.  Publicar  los  acuerdos  de  la  moción  en  los  medios  de  comunicación
municipales.

QUINTO. Estudiar desde las concejalías de Gent Gran, Salut y Benestar Social, la
implementación de nuevas acciones amigables con la demencia para que en un
futuro Premià de Mar pueda ser declarado ‘Municipio amigable con la gente mayor’. 

SEXTO.  Dar  traslado  de  los  acuerdos  alcanzados  en  la  mesa  de  Gent  Gran,
residencias  del  municipio  y  todas  las  asociaciones  de  gente  mayor  de  nuestro
municipio.”

6. PRECS I PREGUNTES
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6.1.  Exp.  A117-2020-5313.  Pregunta presentada  pel  grup municipal  C'S
relativa a la línia d'autobús C-18

El grup municipal C’S formula les preguntes següents:

“En base al artículo 9 de nuestro ROM, el Grupo Municipal de Ciutadans, presenta
las siguientes preguntas solicitando respuesta del Equipo de Gobierno en el próximo
pleno.

Nos comunican los vecinos ciertas incidencias en la línea gratuita de bus C18 por lo
que  presentamos  las  siguientes  preguntas  para  ser  contestadas  en  el  próximo
pleno: 

¿Qué valoración hace el equipo de gobierno del funcionamiento de esta línea de
bus? 

¿Qué aspectos de funcionamiento se plantean mejorar?”


