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RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA CORRESPONENT A LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL MES DE MAIG QUE SE CELEBRARÀ
PER VIDEOCONFERÈNCIA EL DEL DIA 28/05/2020 (RD 463/2020, DE 14
DE MARÇ,DE DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA
SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASOINADA PEL COVID-19)

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.  G107-2020-1044.  Informació  al  Ple  sobre  l'execució  del
pressupost 1r trimestre 2020

L’Ajuntament de Premià de Mar va aprovar en data 2 de gener de 2020 la pròrroga
del pressupost per l’exercici 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. 

3.1.2.  Exp.  G103-2020-2286.  Modificació  pressupostària  número  13  de
crèdit extraordinari finançat amb baixa 

La modificació de pressupost que ara es presenta es finançarà amb una reducció
d’un projecte que no es realitzarà aquest exercici, amb la qual cosa es destinarà
aquest import a pagar la revocació de la taxa de Can Sanpere.

4. ÀREA DE PROMOCIÓ
4.1. COMERÇ
4.1.1. Exp. M117-2020-2350. Festes locals 2021

Portem a aprovació l’expedient per a l’aprovació del calendari de festes locals per al
2021, a fi que el Ple municipal aprovi, si escau, les dates proposades del 15 de
febrer (dilluns de Carnaval)) i del 10 de juliol (diada de Sant Cristòfol).
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ORDRE DEL DIA
II

PART DE CONTROL

5. MOCIONS
5.1.  Exp. A116-2020-2292 Moció presentada pel grup municipal PSC-UxP-
CP  de  proposta  per  fa  fomentar  la  importància  de  l'Àrea  d'Igualtat  de
l'Ajuntament de Premià de Mar

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

“Primer.  L’elaboració  del  Pla  Local  d’Igualtat  que  reculli  les  línies  estratègiques  a
desenvolupar en el municipi per a treballar per a aconseguir la igualtat real i efectiva
entre dones i homes.

Segon. La creació del Consell Municipal de les Dones 

Tercer. La inscripció del Consell Municipal de la Dona a la Regidoria de la Dona.

Quart. Crear la comissió per a l’elaboració del reglament del Consell Municipal de la
Dona  formada  per  un  representant  de  cada  partit  polític  amb  representació  al
consistori.

Cinquè. Donar a conèixer aquest iniciativa a les entitats i associacions del municipi, així
com a la resta de la població.”

5.2. Exp. A116-2020-2293. Moció presentada pel grup municipal PSC-UxP-
CP de proposta d'instal·lar un monòlit en memòria dels afectats pel COVID-
19

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

“Primer: Que l'Ajuntament adeqüi un espai singular i instal·li un monòlit que representi i expliqui

el que ha suposat aquesta pandèmia per  les víctimes, afectats, professionals i ciutadans de la

nostra vila.

Segon: Convocar un concurs perquè siguin els mateixos premianencs i premianenques els que

participin en el seu disseny i creació.

Tercer:  Obrir  un  canal  de  comunicació  amb els  premianencs i  premianenques  per  tal  que

participin en la tria de l’espai per a la seva ubicació.”
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5.3.  Exp. A116-2020-2308. Moció presentada pel grup municipal C'S per
impulsar actes d'homenatge i reconeixement a les víctimes de COVID-19 a
Premià de Mar

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

“1. En el caso de sufrir víctimas de la pandemia en nuestro municipio en el periodo
que transcurre desde la celebración del último pleno, el Sr Alcalde, al inicio del
pleno  y  en  nombre  de  todos  los  regidores  y  del  personal  del  Ayuntamiento
transmitirá las condolencias a los familiares, amigos y compañeros.

2. Tras esas muestras de condolencia el pleno guardará un minuto de silencio en
señal de respeto y duelo

3. Todas las banderas oficiales seguirán ondeando a media asta en señal de duelo y
luto por los vecinos fallecido a consecuencia del COVID19.

4. Acordamos rendir un homenaje a las víctimas de la pandemia reservando un
espacio físico en nuestro municipio, para que sirva de reconocimiento y recuerdo de
todos los premianencs y premianencas que hayan perdido la vida a causa de esta
cruel  pandemia.  También  servirá  de  agradecimiento  a  todos  aquellos  que  han
luchado y colaborado en primera línea contra el virus.

5. El compromiso del consistorio de estudiar y poner en marcha otras acciones que
permitan homenajear a todos los afectados por el Coronavirus.”

5.4.  Exp.  A116-2020-2318.  Moció  presentada  pel  grup  municipal  CP-
AMUNT per la  memòria dels  difunts durant la  pandèmia i  per la  cessió
d'espais per a fer actes presencials d'acomiadament

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

“Primer:  Que el consistori cedeixi gratuïtament espais municipals per a fer actes
presencials d’acomiadament quan remeti la pandèmia i les autoritats sanitàries ho
permetin.

Segon:  Per  tal  de  no  oblidar-se’n,  la  gestió  del  postconfinament  haurà
d’acompanyar-se d’una política  de memòria que faci  present totes les  persones
mortes en aquests mesos, amb algun tipus de memorial o amb algun dia anual de
recordança.”

5.5.  Exp.  A116-2020-2319.  Moció  presentada  pel  grup  municipal  CP-
AMUNT per l'organització d'una Fira de la  Infància i  la Joventut  per tal
d'impulsar activitats extraescolars

El  grup  municipal  CP-AMUNT  proposa  al  Ple  municipal  l’adopció  dels  següents
acords:
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1. Crear un grup de treball mixt que s’encarregui de contactar amb totes les
entitats i comerços que es dediquin a les activitats per infants i joves en
horari no lectiu per tal de comptar amb la seva participació.

2. Generar un espai  on les  entitats  i  comerços puguin  trobar-se i  rebre un
guiatge que fomenti el treball en xarxa i la cooperació entre elles.

3. Establir un dia/dies amb les entitats per realitzar la fira o mostra descrita.

4. Dotar  del  material  necessari  per poder dur  a terme la  proposta:  carpes,
punts de llum, taules, cadires, etc.”

5.6. Exp. A116-2020-2320. Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP-
AM per a la promoció de l'ús de la bicicleta com a vehicle de mobilitat
personal en l'àmbit municipal

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

1. Desenvolupar una xarxa de vies ciclistes per a desplaçaments segurs, carrils bici
reals i vies on les bicicletes tinguin una prioritat real.

2. Desenvolupar una proposta mancomunada amb els municipis del nostre entorn
per  implementar  sistemes de  bicicletes  públics  en xarxa,  així  com iniciar  un
estudi  de  viabilitat  i  de  mobilitat  d’un  servei  de  bicicleta  compartida  que
contempli  els municipis  de Premià de Mar,  Premià de Dalt,  El  Masnou,  Teià,
Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrera.

3. Iniciar converses amb l’Ajuntament de Premià de Dalt, Vilassar de Dalt, Vilassar
de Mar, El Masnou i Teià per a desenvolupar conjuntament vies d’ús prioritari de
bicicletes  per  la  circulació  cap  al  lloc  de  treball  i  altres  vies  d’ús  prioritari
permanents per la connectivitat urbana entre totes les ciutats del nostre entorn,
ampliable  a  altres  municipis,  creant  d’aquesta  manera  una  gran  xarxa  de
mobilitat en tot el Baix Maresme.

4. Reforçar la seguretat dels escolars en bicicleta mitjançat desenvolupament de
vies ciclistes temporals.

5. Implementar aquesta proposta en sessions formatives d’1 a 2 hores gratuïtes
amb un instructor experimentat, per a usuaris, individualment o en petit grup,
per aprendre a circular  amb seguretat, seguretat viària, manteniment bàsic de
la bicicleta, etc.

6. Des de l’Ajuntament, fer tot el possible per garantir que els usuaris de bicicletes i
altres  vehicles  de  mobilitat  personal  motoritzats  (scooters  i  patins  elèctrics)
puguin circular de manera segura, assegurant la convivència i la seguretat viària
dels  vianants,  ciclistes  i  altres  vehicles  de  mobilitat  personal  motoritzats  i
automòbils.  (Mesura que serà complementaria a la Moció aprovada per aquest
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Ajuntament  en  referència  a  fer  una  ordenança  sobre  vehicles  de  mobilitat
personal).

7. Instal·lació, ampliació o revisió d’aparcaments segurs a prop de l’estació de tren,
centres escolars, equipaments municipals, parcs i jardins i equipaments culturals
de tot el municipi.”

5.7. Exp. A116-2020-2321. Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP-
AM pel control de les mocions aprovades al Ple de l'Ajuntament de Premià
de Mar

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

“Primer:  Que  l’Equip  de  Govern  elabori  i  remeti  a  tots  els  grups  municipals
informació  semestral  de  les  actuacions  realitzades  per  donar  compliment  als
mandats rebuts en les diferents mocions aprovades per aquest plenari.

Segon:  Que  l’Equip  de  Govern  doni  compte  al  Ple  semestralment  d’aquesta
informació perquè els diferents Grups Municipals  puguin pronunciar-se sobre les
diferents actuacions.

Tercer:   Què  aquest  informe  sigui  considerat  com  una  eina  imprescindible  de
control  i  seguiment  per  properes legislatures  i  que  sigui  presentat  al  portal  de
transparència de l’Ajuntament de Premià de Mar.”

6. SECRETARIA
6.1.  Exp.  A105-2020  2394.  Renúncia  regidora  del  grup  municipal
d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya-Junts  per  Premià-Alternativa
Municipalista

Es dóna compte de l’escrit de renúncia al càrrec presentat per la regidora d’aquest
Ajuntament,  Sra.  ANNA SOSA RODENAS,  escollida  el  26  de  maig  de  2019 per
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-JUNTS PER PREMIÀ-ACORD MUNICIPAL
(ERC-JxP-AM), en la qual figura com a candidata número 4 i s’indica que la persona
a  la  que  correspon  cobrir  la  vacant  produïda  es  la  senyora  SANDRA  RIVERO
MOYANO.

7. PRECS I PREGUNTES
7.1.  Exp. A117-2020-2434. Prec presentat pel grup municipal de Premià
en Comú Podem sobre mesures a l'espai públic per millorar les mesures de
seguretat front a la COVID-19

El grup municipal PECP formula el prec següent:

“PRIMER: que prenguin mesures com les de tallar  el trànsit  en carrers de cada
barri, creant diverses zones repartides per tot el municipi en les que poder gaudir
amb seguretat de les sortides al carrer.
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SEGON: treballar la proposta amb tots els grups municipals i amb els veïns i veïnes.

TERCER:  intensificar  la  neteja  diària,  evitant  l’acumulació  d’excrements  i  altres
residus al carrer, les places, la platja i els passos soterrats.

QUART: que aquestes accions es prenguin el més aviat possible.”

7.2. Exp. A117-2020-2436. Pregunta presentada pel grup municipal Premià
en Comú Podem sobre l'àmbit educatiu

El grup municipal PECP formula les següents preguntes:

“PRIMER: Amb quin pla de treball treballa actualment la regidoria d’educació? 

SEGON: Quins programes es duran a terme durant els mesos d’estiu per millorar
l’acompanyament emocional i educatiu dels infants de Premià de Mar?

TERCER: Quins  canvis  s’aplicaran  finalment  a  la  subvenció  de llibres  i  material
escolar? 

QUART: Quina comunicació  es manté amb la  Conselleria  d’Educació,  o amb els
Serveis  Territorials,  per  tal  de  garantir  la  tornada  a  l’escola  amb les  màximes
garanties de seguretat física i emocional?”

7.3. Exp. A117-2020-2437. Pregunta presentada pel grup municipal Premià
en Comú Podem sobre estalvi en la factura elèctrica

El grup municipal PECP formula les següents preguntes:

“PRIMER: ha  demanat  l’equip  de  govern  la  potencia  elèctrica  contractada
d’equipaments municipals? De quins equipaments?

SEGON:  S’ha  prestat  informació  sobre  aquesta  opció  al  servei  d’assessorament
sobre el COVID?”

7.4. Exp. A117-2020-2438. Pregunta presentada pel grup municipal Premià
en Comú Podem sobre la generació de residus

El grup municipal PECP formula les següents preguntes:

 
“PRIMER: Quina  ha  estat  el  mesos de confinament  la  variabilitat  del  volum de
residus en les diferents fraccions? 

SEGON: Està previst convocar properament la taula de sostenibilitat?”


	

