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

ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL MES DE  SETEMBRE QUE SE 

CELEBRARÀ PER VIDEOCONFERÈNCIA EL DEL DIA 23/09/2020 (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 GENERAL 

3.1.1. Exp. A102-2020-4517. Donar compte al Ple municipal del decret 

d'Alcaldia 2020/1004, de 4 de setembre, modificació adscripció vocals grup 

municipal ERC-JxP-AM 

 

Es dóna compte al Ple municipal del Decret d’Alcaldia 2020/1004, de 4 de setembre 

de 2020, de modificació d’adscripció de vocals al grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-Junts per Premià-Acord Municipal (ERC-JxP-AM) a les 

Comissions Informatives Permanents, d’acord amb la designacions efectuades pel 

portaveu del grup municipal.  

 

3.1.2. Exp. A102-2020-4540. Canvi representant grup municipal ERC-JxP-

AM al Consell Escolar Municipal 

 

Es procedeix al canvi de representant del grup municipal Esquerra Republicana de 

Catalunya-Junts per Premià-Acord Municipal (ERC-JxP-AM) al Consell Escolar 

Municipal, d’acord amb la designació efectuada pel portaveu del grup municipal. 

 

3.1.3. Exp. A102-2020-4707. Canvi denominació Comissions Informatives 

Permanents 

 

Amb motiu de la modificació efectuada per decret d’Alcaldia número 2020/795, de 

data 29 de juny de 2020, de les Àrees constituïdes als efectes de direcció del Govern 

i de l’Administració municipal, es procedeix la modificació de la denominació 

d’algunes de les Comissions creades. 

 

Es procedeix al canvi de denominació de la Comissió Informativa d’Atenció a les 

Persones, que passa a denominar-se Comissió Informativa de Pacte Local per a la 

Reconstrucció Social i Econòmica; i de la Comissió Informativa de Promoció i Activitat, 

que passa a denominar-se Comissió Informativa d’Activitats Culturals. 

 

3.1.4. C166-2020-1677 Aprovació Codi ètic i de bon govern de l'Ajuntament 

de Premià de Mar 
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La Comissió d’Estudi creada a l’efecte, amb representació de tots els grups 

municipals, ha elaborat, partint del model que s’aplica a altres administracions 

territorials, una proposta de Codi ètic i de bon govern per a l’Ajuntament de Premià 

de Mar que contempla els aspectes determinats per la Llei de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern, que es porta a aprovació per part del Ple 

municipal. 

 

3.2. INTERVENCIÓ I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

3.2.1. Exp. G107-2020-1044 Informació al Ple execució pressupost 2n 

trimestre 2020 

 

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.  

 

3.3. TRESORERIA I INSPECCIÓ 

3.3.1. Exp. G150-2020-175. Donar compte al Ple municipal de l’informe 

trimestral sobre el compliment dels terminis previstos de pagament de les 

obligacions de l’Ajuntament de Premià de Mar segon trimestre de 2020 i 

càlcul del període mig de pagament 

 

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: 

 

a) Relatiu a mesures de lluita contra la morositat 

b) Relatiu al període mig de pagament a proveïdors 

 

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

4.1. COMERÇ 

4.1.1. Exp. A150-2020-4149. Creació Taula transversal del Pacte per a la 

reconstrucció econòmica i social de Premià de Mar 

 

Se sotmet a l’aprovació del plenari la constitució d’un grup de debat, integrat per tots 

els agents polítics, econòmics i socials de Premià de Mar, amb la finalitat d’arribar a 

un pacte de ciutat adreçat a millorar les condicions de vida de les persones més 

afectades per la crisi del covid19 i a la reactivació del teixit productiu i l’ocupació. 

 

 

5. ÀREA DE TERRITORI 

5.1. OBRES I URBANISME 

5.1.1. Exp. I118-2017-2673. Aprovació tercera addenda de modificació del 

conveni col·laboració entre Diputació de Barcelona i Ajuntament de Premià 

de Mar per a l’execució de les obres per a la rotonda a la carretera BV-5024 

amb el Camí del Mig i arranjament de la travessera fins a la Gran Via. TM 

Premià de Mar 

 

En data 18 d’octubre de 2017 es va aprovar el conveni de col·laboració entre la 

Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar relatiu a les obres del 
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projecte constructiu d’una rotonda a la Carretera BV-5024 amb el Camí del Mig i 

arranjament de la travessera fins a la Gran Via de Lluís Companys. 

 

En data 20 de febrer de 2019 es va aprovar una addenda al conveni fent esmena 

d’aspectes relatius als períodes previstos per la inversió i en data 19 de febrer del 

2020 una segona addenda al conveni per establir els criteri a seguir pel que fa a les 

certificacions i liquidacions de l’obra. 

 

La proposta que es presenta és l’aprovació d’una tercera addenda en el sentit 

d’establir una forma de liquidació diferent a la que es va preveure de manera que es 

proposa una liquidació única al final de l’obra a l’Ajuntament de Premià de Mar. 

 

6. MOCIONS RESOLUTIVES 

6.1. Exp. A116-2020-4592. Moció presentada pels grups municipals JXCAT-

PDECAT i PSC-UxP-CP perquè l'alta al padró municipal segueixi la pràctica 

comuna dels municipis veïns 

 

Els grups municipals JXCAT-PDECAT i PSC-UxP-CP es fan càrrec de la sol·licitud 

presentada per la Coordinadora d’Associacions de Veïns de Premià de Mar i signada 

pels representants de totes les associacions i que diu el següent: 

 

«Sabem i entenem que no és un problema exclusiu de Premià de Mar. Ni tan sols 

entra dins de les competències dels ens municipals el fet de trobar una solució 

legislativa per fer front al creixent fenomen de l'ocupació i a les seves màfies. No 

obstant això, actuant dins d'aquestes competències pròpies, es pot pal·liar el 

problema i no agreujar-lo amb algunes mesures com l'increment de les mesures de 

seguretat (proposta ja duta a terme a la Taula de Seguretat i Convivència), reforç 

més intensiu en la vigilància, potenciar la ja esmentada “Taula” amb la participació 

de les entitats municipals, i, sobretot, adequant les normes d'alta al padró municipal 

amb els mateixos criteris que els nostres pobles limítrofs.   

 

Som l'únic municipi del nostre entorn, que permet la inscripció dels "okupes" al padró 

municipal, en virtut d'una moció resolutiva del Ple d'octubre de 2018. Ajustant-se a 

la legalitat vigent, aquesta moció permet l'empadronament sense tenir en possessió 

el títol de propietat de l'habitatge on es vol empadronar, ni contracte de lloguer. S'ha 

creat un paradigma, aquesta situació està provocant un efecte crida perquè els 

"okupes", i especialment les seves màfies, veuen en Premià de Mar un municipi 

relaxat, on poder actuar al seu aire. 

 

Atès que les circumstàncies actuals són molt diferents de les existents l'octubre de 

l’any 2018. 

 

Atès que hem vist un augment de les ocupacions al nostre municipi. 

 

Atès que moltes d'aquestes ocupacions han provocat maldecaps als veïns afectats, 

violència, robatoris i Premià de Mar s'ha vist abocada a un creixent nombre d'actes 

delictius. 

 

Atès que la resta de municipis del nostre entorn, tal i com es pot observar a les seves 

respectives webs, tenen un altre escenari envers l'empadronament lliure. 
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Com a COAV, demanem que el nostre municipi reguli la seva pràctica amb relació a 

l'alta al padró municipal, igualant l'empadronament amb tots els convilatans del 

municipi amb les mateixes condicions i garants. Tanmateix, assimilar aquesta 

inscripció amb la dels pobles del nostre entorn, mitjançant l'aprovació d'una moció 

resolutiva en aquest sentit.» 

 

ORDRE DEL DIA 

II 

PART DE CONTROL 

 

7. MOCIONS NO RESOLUTIVES 

7.1. Exp. A116-2020-4522. Moció presentada pel grup municipal C'S per a 

l'elaboració d'un pla municipal contra l'ocupació il·legal d'habitatges 

 

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

 

“Primero. - Elaborar un Plan Municipal contra la ocupación ilegal de viviendas, con el 

fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos 

propietarios, que incluya la puesta a disposición de los propietarios afectados de 

servicios de asesoramiento y orientación jurídica.  

 

Segundo. - Poner en marcha y/o reforzar las medidas que sean necesarias para velar 

por la seguridad y la convivencia vecinales afectadas por la ocupación ilegal, 

manteniendo una estrecha colaboración con las asociaciones de vecinos, que son 

quienes mejor conocen la realidad de sus barrios y han hecho propuestas al respecto.  

 

Tercero. - Elaborar un censo de viviendas ocupadas de forma ilegal en Premià de 

Mar, donde se indique el tipo de ocupación (para fines delictivos o por necesidad), y 

llevar a cabo el seguimiento de las mismas. La Policía Local instruirá los expedientes 

administrativos oportunos a fin de acreditar los hechos contrarios a las ordenanzas 

vigentes en materia de civismo, actuando de forma coordinada con los restantes 

Cuerpos de Seguridad.  

 

Cuarto. - Informar de manera regular a los distintos grupos políticos representados 

en el consistorio, en Comisión Informativa, de la evolución de los valores 

cuantitativos y cualitativos que formen parte del censo de viviendas ocupados.  

 

Quinto. - Reforzar de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo 

en las zonas de nuestra ciudad ya afectadas por el problema de la ocupación e 

impulsar la creación de una unidad de Policía Local destinada a la prevención, control 

y seguimiento de los inmuebles ocupados o susceptibles de ocupación.  

 

Sexto. - Instar al Govern de la Generalitat a la retirada inmediata del Decreto Ley 

1/2020 que modifica el Decreto Ley 17/2019 aprobado en relación a las medidas 

urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.  

 

Séptimo. - Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas 

las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, 

garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y luchar contra la ocupación ilegal 

de viviendas.  
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Octavo. - Instar al Gobierno de España, a la Fiscal General del Estado y al Conseller 

de Interior de la Generalitat a promover la instrucción a través de la cual se habilita 

y se da la máxima seguridad jurídica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

incluyendo a las Policías Locales, habilitando la potestad de entrada, registro e 

identificación de los ocupantes de viviendas y otras edificaciones, siempre que haya 

indicios razonables de la comisión de delitos.  

 

Noveno. - Instar al Gobierno de España a contemplar que el Fondo Social de 

Viviendas constituidas con las viviendas de las entidades financieras pase a ser 

permanente, facilitando el acceso a la vivienda a los grupos de población más 

vulnerables.  

 

Décimo. - Trasladar estos acuerdos a la Presidencia de la Generalitat, a los Grupos 

parlamentarios representados en el Parlament, a la Presidencia del Gobierno de 

España y a todos los Grupos parlamentarios representados en el Congreso de los 

Diputados.” 

 

7.2. Exp. A116-2020-4601. Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP -

AM de rebuig a la proposta del govern espanyol de sostraure els estalvis dels 

ajuntaments en forma de préstecs 

 

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

acords: 

 

“PRIMER.  l’Ajuntament de Premià de Mar rebutja la proposta del govern de l’Estat a 

cedir els estalvis generats per romanents. 

 

SEGON. Rebutjar la proposta efectuada pel govern de l’Estat de centralitzar la gestió 

dels estalvis generats per les entitats locals, entenent que suposaria un atac directe 

i sense precedents a l’autonomia local. 

 

TERCER. Instar el govern de l’Estat a treballar d’urgència una proposta de modificació 

de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, consensuada 

amb tots els grups polítics amb representació al Congrés dels Diputats, que habiliti 

les entitats locals a fer ús dels seus romanents sense limitacions. 

 

QUART. Instar el govern de l’Estat a modificar d’urgència la Llei Reguladora 

d’Hisendes Locals per tal que les entitats locals puguin fer ús de la seva capacitat 

d’endeutament per finançar despeses corrents que permetin donar resposta a les 

necessitats socials i de reactivació econòmica local derivades de l’actual emergència 

sanitària. 

 

CINQUÈ. Demanar la participació directa dels ajuntaments en la distribució dels Fons 

Europeus de Reconstrucció en la mateixa proporció que el seu pes sobre el conjunt 

de la despesa pública. 

 

SISÈ. Fer un front comú amb el govern de la Generalitat, les quatre Diputacions, la 

Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis per tal de 

combatre la proposta efectuada pel govern de l’Estat consistent en sostraure els 

estalvis generats per les entitats locals. 
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SETÈ. Traslladar els acords a l’ACM, la FMC, a la presidència del govern espanyol, i 

als grups parlamentaris dels Congres dels Diputats.” 

 

7.3. Exp. A116-2020-4602. Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP-

AM en defensa de la proposició de llei de mesures urgents en matèria de 

contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatges 

 

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

acords: 

 

“1. Donar suport a l’aprovació de la llei de mesures urgents en matèria de contenció 

de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, i demanar al Parlament la 

seva aprovació immediata.  

 

2. Demanar la retirada de les esmenes presentades pel grup Junts per Catalunya, tot 

respectant el text original que ells mateixos van signar, que ha estat treballat entre 

el departament de Justícia, els grups parlamentaris signants i el Sindicat de Llogaters. 

 

3. Traslladar aquests acords al grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 

l’ACM, la FCM i al govern de la Generalitat de Catalunya.” 

 

7.4. Exp. A116-2020-4617. Moció presentada pel grup municipal PECP per 

realitzar un procés participatiu per tal de transformar la Pl. Ernest Lluch en 

un espai lúdic, verd i de trobada 

 

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

 

“Primer. Iniciar un procés participatiu durant els propers 6 mesos per tal de 

transformar la plaça Ernest Lluch en un veritable lloc de trobada, espai lúdic i verd 

de la zona central de la nostra població. 

 

Segon. Establir mecanismes participatius que promoguin la implicació dels diversos 

col·lectius que conformen el barri, buscant també la implicació de les dones del barri, 

per exemple, optimitzant reunions i horaris, amb espais de cures infantils i facilitant 

la participació per via de les noves tecnologies. 

 

Tercer. Establir mecanismes participatius que facilitin també la implicació dels nens i 

nenes per tal que puguin incidir en el projecte final de transformació de la plaça. 

 

Quart. Instar a l’equip de govern a que realitzi la modificació pressupostaria adient 

per tal de disposar de l’import econòmic suficient per realitzar la transformació de la 

plaça segons els resultats del procés participatiu.” 

 

7.5. Exp. A116-2020-4622. Moció presentada pel grup municipal PECP en 

defensa del sistema públic de salut, per a un nou pacte nacional de salut de 

Catalunya i de rebuig a la privatització dels serveis duts a terme pel 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

 

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

 

1. “Instar el Parlament de Catalunya a impulsar un nou pacte nacional per la salut 

de Catalunya, posant el sistema públic al nivell que demanda la societat. 
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2. Instar la Generalitat de Catalunya a aturar l’externalització per al rastreig dels 

contactes de casos de coronavirus i assignar aquesta funció, tot reforçant-la, als 

equips d’Atenció Primària de Salut i Salut Pública, en coordinació amb el Programa 

de salut pública per a l'estudi epidemiològic dels casos amb la COVID-19 creat en 

el marc del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya. 

 

3. Efectuar una auditoria publica independent per tal de revisar les aportacions 

efectuades al sistema sanitari privat amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i, 

si es donés el cas, procedir al tràmit corresponent per efectuar-se el retorn dels 

imports liquidats amb escreix. 

 

4. Instar el Departament de Salut a la reobertura immediata de tots els CAPs i CUAPs 

de Catalunya amb la dotació de professionals necessaris, capacitat d’organització 

i recursos per al retorn de l’activitat d’atenció presencial, com a baula estratègica 

d’un país en les seves polítiques de salut, prevenció comunitària i de coordinació 

amb altres àmbits assistencials 

 

5. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a augmentar en 5.000 milions 

d’euros els recursos econòmics destinats a reforçar el model sanitari públic. 

Aquesta dotació addicional s’hauria de posar a disposició del sistema de salut en 

un període de 3 anys. 

 

6. Exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya a retornar, de manera immediata, 

les pagues extraordinàries pendents de cobrar als i les treballadores del sector 

públic i a reconsiderar els criteris per a compensar els i les professionals del 

sistema públic de salut i de residències que han treballat durant la part més 

intensa de l’epidèmia de la COVID-19. 

 

7. Donar trasllat dels acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del 

Parlament de Catalunya, al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, a la 

Societat Catalana de Gestió Sanitària, al Consell de Col·legis d’Infermeres i 

Infermers de Catalunya, a CCOO, UGT, Sindicat de Metges de Catalunya, Sindicat 

d’Infermeria (SATSE), Dempeus per la Salut Pública i a les entitats municipalistes 

de Catalunya.” 

 

7.6. Exp. A116-2020-4629. Moció presentada pel grup municipal CP-AMUNT 

sobre la pacificació de l'N-II 

 

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

 

1. “Instar el Govern municipal perquè desprès d’un procés participatiu de la 

ciutadania realitzi un estudi del nous usos que cal incorporar a la N-II en el 

moment del alliberament del peatge de la  C-32, tenint en compte els principis 

de mobilitat sostenible anunciats anteriorment. Data límit de realització 6 mesos 

des de l’aprovació d’aquesta moció. 

 

2. Instar el Govern Municipal que propicií dins del àmbit del Consell Comarcal com 

del Departament de Mobilitat i sostenibilitat perquè es facin els projectes 

constructius  de una xarxa ciclable per la comarca del Maresme. 
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3. Insta al Govern Municipal que propicií dins del àmbit del Consell Comarcal i del 

Departament de Mobilitat i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tan 

en la xarxa de Rodalies com en les xarxes de bus urbanes i interurbanes. 

 

4. Instar el Govern Municipal perquè realitzi la contractació de l’elaboració de 

projectes constructius per realitzar els punts intermodals i els passos accessibles 

abans del 31/08/2021.” 

 

7.7. Exp. A116-2020-4630. Moció presentada pel grup municipal CP-AMUNT 

per l'adhesió de Premià de Mar a l'Associació de Municipis i Entitats per 

l'Energia Pública (AMEP) 

 

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

 

“Primer: Que l’Ajuntament de Premià s’adhereixi com a membre de ple dret a 

l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP).” 

 

8. PRECS I PREGUNTES 

8.1. Exp. A117-2020-4623. Pregunta presentada pel grup municipal PECP 

sobre el compliment de mocions per fer front a la crisi sanitària provocada 

per la COVID 19 

 

El grup municipal PECP formula les preguntes següents: 

 

“Atès que des de l’inici de la pandèmia hem mantingut una actitud proactiva i 

responsable, participant en totes les taules a les que se’ns ha convocat, aportant 

propostes i idees, també en forma de moció i de precs. 

 

Atès que no disposem de gaire informació referent a l’aplicació d’aquestes propostes, 

i en especial de les mocions aprovades pel ple. 

 

El grup municipal de Premià en Comú Podem fa les següents preguntes: 

 

PRIMER: Quines gestions s’han realitzat en relació a la moció aprovada al ple d’abril 

per reclamar a la Generalitat mesures de suport i ampliació pels serveis oferts pel 

nostres CAP?  

 

SEGON: Quina és la situació actual del CAP, en quant a atenció primària i 

especialitzada, i quines previsions hi ha que es pugui recuperar els serveis que van 

quedar aturats? 

 

TERCER: En relació al nostre prec del mes d’abril, quina és la situació actual, 

administrativament, de la residència Ca n’Amell i quines previsions hi ha? S’ha 

negociat amb la Generalitat per tal que aquesta residència esdevingui de gestió 

pública tal i com vam sol·licitar. 

 

TERCER: En la moció presentada per tots els grups per tal de realitzar un acte de 

suport i homenatge a les persones del municipi que han traspassat a causa de la 

Covid-19 i de reconeixement i agraïment als serveis públics i activitats essencials que 

han estat a la primera línia de contenció de la crisi, el nostre grup proposava també, 

i es va incloure dins la moció, la creació d’un arxiu de la Memòria popular sobre la 

COVID-19. 
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Quines accions s’han dut a terme en relació a aquesta proposta aprovada pel ple? 

 

QUART: Al maig vam presentar un prec demanant talls de trànsit en diferents carrers 

perquè es pugui pogués passejar respectant la distància de seguretat i crear 

passadissos de vianants, com a mesura provisional per ampliar les voreres i millorar 

l’espai públic. 

 

Quines previsions té el govern en relació al compliment d’aquesta moció?” 

 

8.2. Exp. A117-2020-4625. Pregunta presentada pel grup municipal PECP 

sobre el conveni anunciat entre l'Ajuntament i Microbank 

 

El grup municipal PECP formula les preguntes següents: 

 

“Atès que una de les línies de suport al comerç local i autònoms anunciades pel 

govern municipal va ser la de promocionar els microcrèdits, un producte de l’entitat 

financera “La Caixa”. 

 

Atès que sembla que les beneficioses condicions d’accés anunciades al web municipal 

no són les que finalment els demandants han de complir i tampoc coincideixen la 

documentació que des de l’àrea de promoció econòmica es sol·licita per tramitar el 

microcrèdit i la que finalment l’entitat bancària sol·licita. 

 

El grup municipal de Premià en Comú Podem fa les següents preguntes: 

 

PRIMER: Quina valoració fa el govern municipal d’aquesta línia d’ajuda? 

 

SEGON: Quantes sol·licituds han arribat i quantes han estat concedides? 

 

TERCER: Estudia el govern actual la possibilitat de crear una línia de microcrèdits 

mitjançant una partida pressupostària pròpia?” 

 

8.3. Exp. A117-2020-4654. Pregunta presentada pel grup municipal ERC-

JxP-AM referent a la subvenció de microcrèdits 

 

El grup municipal ERC-JxP-AM formula les preguntes següents: 

 

“L’Ajuntament va aprovar el passat 15 de juliol en Junta de Portaveus les bases 

específiques reguladores de la concessió de subvencions extraordinàries per a la 

reactivació del teixit socioeconòmic del municipi de Premià de Mar afectat per la 

situació generada per la COVID -19 i l’estat d’alarma.  

 

Dins d’aquestes bases es recullen unes subvencions específiques per als interessos 

de microcrèdits per a emprenedors i autònoms que resten vinculades únicament a 

operacions fetes sota l'empara d’un conveni signat entre l’Ajuntament i l'entitat 

privada Microbank.  

 

Essent que aquest grup municipal ha presentat al·legacions a la redacció d’aquestes 

subvencions a on es demana que les mateixes no es limitin als crèdits establerts amb 

Microbank, i essent que fins a dia d’avui no hem rebut resposta oficial a dites 

al·legacions, el grup municipal d’ERC - Junts x Premià pregunta al govern:   
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 Quines han estat les operacions sol·licitades fins a les hores i quin ha estat el grau 

d’èxit en la concessió dels crèdits? 

 

 En el marc del conveni signat amb Microbank, quins són els compromisos assolits 

per l’Ajuntament, i quines són les avantatges que Microbank ofereix als 

interessats més enllà dels que ja poden oferir fora de l'esmentat conveni?  

 

 Quines han estat les valoracions dels serveis jurídics del consistori pel que fa a la 

vinculació establerta amb una entitat sense que hagi hagut un concurs públic 

preceptiu? 

 

 Atès que un dels beneficis que s’anunciaren per part del govern fora la facilitat en 

la preparació de documentació per part dels sol·licitant, i donat que aquest grup 

ha rebut noticia de que en algun cas sembla no haver estat així, quina valoració 

se'n fa a dia d’avui per part del govern dels crèdits demanats?  

 

 Quin grau d’execució s’espera de la partida de 35.000,00 € destinada per aquesta 

subvenció?” 

 

8.4. Exp. A117-2020-4679. Pregunta presentada pel grup municipal CP-

AMUNT sobre queixes de comerciants i autònoms respecte a les ajudes que 

es van proposar en la Taula de Comerç 

 

El grup municipal CP-AMUNT formula les preguntes següents: 

 

“Atès que des del començament de la pandèmia es van iniciar les reunions de la Taula 

de Comerç per valorar quines ajudes i propostes eren les més adients per al sector 

del comerç davant la crisi econòmica. 

 

Crida Premianenca pregunta al govern, 

 

Primer: Quantes persones autònomes i/o empreses que treballen en sectors tocats 

per la crisi han demanat subvencions? I, quantes l’han rebuda?  

 

Segon: Quina valoració fa el govern de la línea de microcrèdits que va anunciar per 

a fer front a les dificultats del curt termini, i ajudar als comerciants i autònoms per 

sobreviure davant la crisi.” 

 

 

8.5. Exp. A117-2020-4681. Pregunta presentada pel grup municipal CP-

AMUNT sobre el començament del curs als centres educatius de Premià de 

Mar 

 

El grup municipal CP-AMUNT formula les preguntes següents: 

 

“Atès que des del començament de la pandèmia l’escolarització va ser telemàtica i 

ara comencem el curs 2020-21 de forma presencial, com no pot ser d’una altra 

manera, i que l’educació és un servei essencial que requereix una bona planificació i 

el màxim consens amb la comunitat educativa. 
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Crida Premianenca pregunta al govern, 

 

Primer: Tenen tots els centres de Premià de Mar, els recursos necessaris per garantir 

a totes les persones que hi treballen i estudien unes condicions adequades per 

preservar la seva salut? 

 

Segon: Està garantit el treball i les pràctiques pedagògiques de cada centre respecte 

als espais d’aprenentatge i els recursos adients? 

 

Tercer: S'han posat a disposició dels centres educatius que ho necessitin, 

equipaments públics, tant d' edificis com a l’aire lliure (parcs, places, carrers…) per 

tal de garantir la seguretat de l' alumnat, els docents i el monitoratge de 

permanències o espai de migdia?” 

 

 


