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

ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL MES D’ABRIL QUE SE CELEBRARÀ PER 

VIDEOCONFERÈNCIA EL DEL DIA 30/04/2020 (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. G105-2019-8502. Informació al Ple municipal del Pla anual de 

control financer 2020 

 

L’òrgan interventor ha d’elaborar un Pla anual de control financer que recollirà les 

actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant aquest exercici 

i referit a expedients d’exercicis anteriors. 

 

Aquest pla inclourà totes aquelles actuacions, a realitzar per l’òrgan interventor les 

quals deriven d’una obligació legal i les que anualment es seleccionin sobre la base 

d’un anàlisi de riscos consistent en els objectius que es pretengui aconseguir. 

 

 

3.1.2. Exp. G107-2020-20. Donar compte al Ple municipal de l'informe anual 

de la funció interventora 2019 

 

En compliment del que determina l’article 33 del Reglament de control intern de 

l’Ajuntament de Premià de Mar l’òrgan interventor, amb ocasió de la liquidació del 

Pressupost ha d’enviar l’informe anual de la funció interventora al Ple  amb la següent 

informació; Les resolucions adoptades per l’alcalde contràries a les objeccions 

efectuades, informe emès com a conseqüència de l’omissió de la funció interventora, 

resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos en el règim 

ordinari de funció interventora i el resultat obtingut del control dels comptes a 

justificar i bestretes de caixa fixa. 

 

Aquest informe atén únicament a aspectes i comeses pròpies de l’exercici de la funció 

fiscalitzadora, sense incloure qüestions d’oportunitat o conveniència de les actuacions 

que fiscalitzi. 
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3.1.3. Exp. G107-2020-20. Donar compte al Ple Municipal del Decret 

d’Alcaldia 2020/436, de 3 de març, sobre liquidació pressupost general 

exercici 2019 

 

El pressupost de cada un dels exercicis es liquida al tancament de l’any i posarà de 

manifest la recaptació de drets i el pagament de les obligacions a 31 de desembre. 

Les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes l’últim dia de l’exercici, els 

drets pendents de cobraments i els fons líquids a 31 de desembre configuren el 

romanent de tresoreria de l’entitat local. 

 

 

3.1.4. Exp. G103-2020-1864. Donar compte de la Modificació pressupostària 

núm. 12 de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per 

despeses generals. 

 

Es dóna compte al Ple de la resolució d’alcaldia número 2020/548 de data 31.03.2020 

per la qual s’aprova la modificació pressupostària núm. 12 de crèdit extraordinari, 

finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals, i que té com a destinació 

el Programa de suport a famílies per la crisis COVID-19. 

 

3.1.5. Exp. G107-2020-1534. Aprovació Pla Econòmic Financer 2020-2021 

 

Un cop efectuada  la liquidació de l’exercici 2019 es posa de manifest que s’ha superat 

el límit permès a la Regla de la despesa. 

 

En el cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de 

deute pública o de la regla de la despesa, l’Administració incomplidora ha de formular 

i aprovar un pla econòmic financer, per l'any en curs i el següent, per tornar a 

l’equilibri. 

 

 

3.2. TRESORERIA I INSPECCIÓ 

 

3.2.1. Exp. G119-2020-175.  Donar compte informe trimestral sobre el 

compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions de 

l’Ajuntament de Premià de Mar del primer trimestre del 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 

 

 

3.3. RECURSOS HUMANS 

3.3.1. Exp. F103-2020-2000 Donar compte al Ple personal eventual 1r 

trimestre de 2020 

  

Es dóna compte al Ple sobre el personal eventual municipal corresponent al 1r 

trimestre del 2020 

  



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 
 

ORDRE DEL DIA 

II 

PART DE CONTROL 

 

 

4. MOCIONS NO RESOLUTIVES 

4.1. Exp. A116-2020-1491 Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP-AM 

per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones 

 

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

acords: 

 

“Primer.- L’Ajuntament de Premià de Mar manifesta el seu compromís per continuar 

treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones i 

feministes del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant 

en marxa totes les eines i protocols que tenim a l’abast. 

 

Segon.- Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents 

països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista.  

 

Tercer.- Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de 

l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.  

 

Quart.- Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap 

a les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent 

especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. Tot creant Plans d’Igualtat i 

Protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament en compliment de la Llei Catalana 

17/2015, de 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes i el Reial Decret 

Espanyol 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents pel garantiment de la igualtat de 

tracte i oportunitats entre dones i homes a l’àmbit laboral.  

 

Cinquè.- Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans 

d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra 

enganxós, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en 

matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral.  

 

Sisè.- Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, 

implementar polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran 

mesura, afecten a dones grans que viuen soles.  

 

Setè.- Declarar Premià de Mar com a municipi feminista i adherir-se al Decàleg per a 

la construcció de ciutats feministes.  

 

Vuitè.- Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes 

del municipi, a la taula de gènere d’aquest Ajuntament, als grups polítics al Parlament 

de Catalunya, al Consell Comarcal del Maresme, a l’Institut Català de les Dones i a 

les entitats municipalistes.” 
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4.2. Exp. A116-2020-1568. Moció presentada pels grups municipals CP-

AMUNT i PECP per l'impuls i millora de l'atenció primària a Premià de Mar i 

Premià de Dalt 

 

Els grups municipals CP- AMUNT i PECP proposen al Ple municipal l’adopció dels 

següents acords: 

 

1. Considerar els serveis d’Atenció Primària i Comunitària fonamentals per a la 

prevenció, manteniment i cura de la salut.  

 

2. Vetllar pels serveis que es fan en els centres d’Atenció Primària, en especial per 

l’accessibilitat i la qualitat del servei i per les condicions laborals de tots els 

professionals que hi treballen, i reclamar millores davant de les administracions 

competents.  

 

3. Treballar conjuntament com a consistoris amb la ciutadania i els professionals en 

la defensa d’un sistema sanitari públic, universal i de qualitat a ambdós 

municipis, identificant les mancances actuals i reclamant-ne les millores adients. 

 

4. Instar la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de Salut i l’Institut Català de 

la Salut:  

  

a. Apostar  per  obrir un procés curt de diàleg, cooperació i intercanvi 

d’informació amb els ajuntaments implicats per tal de debatre i consensuar 

una planificació per l’impuls i millora de l’atenció primària i comunitària a 

Premià de Mar i Premià de Dalt   

 

b. Fer una revisió de la ràtio i/o pressió assistencial dels professionals que 

componen l’Equip d’Atenció Primària d’ambdós municipis (medicina de 

família, pediatria, infermeria, odontologia, treball social i d'atenció al ciutadà) 

en funció de l'edat de la població, morbiditat, indicadors socioeconòmics i 

dispersió del territori.  

 

c. Continuar treballant i implementar més accions dirigides a que els serveis 

d'atenció primària siguin més accessibles i suficients per fer de porta 

d'entrada al sistema en totes les situacions perquè són els qui tenen una visió 

global de les persones i dels seus problemes de salut i qui millor poden 

orientar sobre el tipus de servei que necessiten en cada moment.  

 

d. Impulsar la formació, la recerca i la innovació amb la participació dels 

professionals, les xarxes dels centres sanitaris i dels diferents agents de la 

sanitat.  

  

5. Traslladar els presents acords al Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya, a l’Ajuntament de Premià de Dalt, a l’actual direcció de l’Àrea Bàsica 

de Salut (ABS) i per extensió al Cap de Premià de Mar i consultoris locals de 

Premià de Dalt Santa Anna-Tió, Cristòfol Ferrer i El Remei, com també als 

representants de les treballadores i treballadors. 

 

 

4.3. Exp. A116-2020-1993. Moció presentada pel grup municipal CP-AMUNT 

per a la implementació de mesures de suport als centres residencials per a 

la gent gran de Premià de Mar 

 

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



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 
 

 

Per tot això, portem a votació d’aquest plenari els següents acords:  

1. Activar de manera urgent un espai d’intercanvi d’informació, coordinació i 

suport mutu permanent durant tot l’any amb tots els centres residencials, 

l’Àrea Bàsica de Salut i l’Ajuntament, que tracti de manera tècnica i 

confidencial les necessitats del sector  en termes de salut. 

2. Que aquest espai faci traspàs regular de l’activitat generada als diferents 

grups municipals, en termes d’informació general no subjecte a dades 

confidencials. 

3. Proposar i impulsar la creació de la figura del diplomat d’infermeria a càrrec 

de l’Ajuntament que sota el control tècnic de l’ABS de Premià de Mar doni 

cobertura als 5 centres residencials, segons necessitats recollides per l’espai 

de comunicació que es crei. Figura professionals que considerem cabdal per 

tal de disposar d’informació a temps real de les necessitats i donar un suport 

físic en matèria de cures i protocols i seguiment de les necessitats de salut 

d’usuàries i usuaris, com també de detectar les necessitats de formació o 

reciclatge cap a les gerocultores i resta de professionals. 

4. Proposar com Ajuntament, a través de l’Associació Catalana de Municipis, la 

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

la Independència, mesures de consens municipals a traslladar als grups 

parlamentaris al Parlament de Catalunya perquè el Departament de Salut, i 

concretament les ABS tinguin un paper de control i decisió sobre l’organització 

en matèria de salut i prevenció en els centres residencials per a la gent gran. 

 

4.4. Exp. A116-2020-1994. Moció presentada pel grup municipal CP-AMUNT 

per un estiu educador a Premià per combatre les desigualtats que hagi pogut 

generar el confinament pel COVID-19 

 

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

 

Primer.- Generar un grup de treball mixt, que podria ser una comissió del consell 

escolar, político-tècnica amb professorat i entitats que puguin oferir activitats 

(esportives, culturals, musicals, de lleure, etc.). Amb la voluntat de treballar una 

proposta d’estiu educador i aterrar-la a Premià. En col·laboració amb el Departament 

d’Educació, Diputació de Barcelona i altres instàncies pertinents que s’impliquin en la 

proposta. 

 

Segon.- Que totes les activitats emmarcades dins d’aquesta proposta siguin gratuïtes 

o amb un sistema de beques ampli que pugui garantir l’accés a totes les famílies, 

posant en focus en aquelles amb major necessitat. 

 

Tercer.- Desenvolupar activitats en col·laboració amb professorat dels centres de 

manera voluntària, respectant el seu temps de descans, personal contractat de 

casals, estudiants en pràctiques o voluntàries amb formació pedagògica, tècniques 

municipals i entitats municipals. 

 

Quart.- Possibilitar que es facin servir els espais dels centres educatius, però de 

manera combinada amb activitats a espais de natura del poble, campaments, 

equipaments esportius o espais a l’aire lliure del poble, sempre respectant 

recomanacions sanitàries.  
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Cinquè.- Que es plantegin objectius i activitats amb contingut pedagògic que 

combinin competències, activitats esportives, culturals i el  treball emocional. 

 

 

4.5. Exp. A116-2020-1995. Moció presentada pel grup municipal PECP per a 

la regularització de les persones migrades que viuen a Catalunya 

 

El Grup Municipal PECP proposa al Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar l’adopció 

dels següents acords:  

 

1. Promoure l'empadronament d’ofici a totes les persones que viuen al municipi. 

 

2. Demanar la regularització extraordinària de les persones migrades sense 

autorització administrativa per residir i treballar a l’Estat espanyol per fer front 

a la crisi sanitària, social i econòmica. I en aquest sentit: 

 

 Permetre treballar a les persones que estiguin a Espanya amb permís 

d’estància d’estudiant, computant com a residència i prorrogar-ho per un 
any. 

 Donar permís de treball a sol·licitants d’asil encara que no hagin 
transcorregut els 6 mesos des de la sol·licitud. 

 Donar permisos de residència amb treball temporal a les persones que 

presentin ofertes de treball en ferm i portin més de 6 mesos a l’Estat 

 Prorrogar a 1 any totes les autoritzacions que anaven a expirar el 2020 

 Resoldre com a favorables totes les sol·licituds d’arrelament presentades 

fins al febrer de 20202 durant 1 any i contrastar els requisits després, com 
ha fet Portugal 

3. Demanar la pròrroga de manera automàtica de totes les autoritzacions de 

residència i treball, com es va fer amb els DNI, i la renovació automàtica de 

totes les autoritzacions que caducaven els dies previs i durant l’estat d’alarma. 

 

4. Traslladar els presents acords al Govern de l'Estat Espanyol, als grups polítics 

del Parlament Europeu, Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i a les 

entitats municipalistes de Catalunya. 

 

5.PRECS I PREGUNTES 

 

5.1. Exp. A117-2020-2051. Prec presentat pel grup municipal PECP en 

relació amb la petició al Govern de la Generalitat d'un pla d'actuació urgent 

a la residència de Ca n'Amell 

 

El grup municipal PECP formula els precs següents: 

 

“Instar al govern de l'Ajuntament de  Premià de Mar a reclamar al Govern de la 

Generalitat un urgent Pla per abordar la Gestió de la Residencia Ca n’Amell 

més enllà de la durada de l’Estat d’Emergència. 

 

Reclamar a la Conselleria de Salut i a la Conselleria d'Afers Socials a iniciar els tràmits 

legals necessaris per apartar a l’actual propietat de  Ca n’Amell de la seva gestió de 

la residencia. 
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Instar al govern de l'Ajuntament de  Premià de Mar a reclamar al Govern de la 

Generalitat que expropiï la residència de Ca n’Amell per tal que aquesta compleixi la 

finalitat de servei públic amb garanties i que donat el cas sigui el mateix Ajuntament 

qui es faci càrrec, si és necessari, de la gestió de la residencia.  

 

Volem reiterar la nostra disposició, a col·laborar i participar activament amb els 

nostres recursos i amb interlocució amb actors necessaris per dur a terme aquesta 

reclamació i per tant demanem a l’equip de govern que convoqui a tots els grups 

municipals per debatre la millor manera de portar a terme aquestes reclamacions.”  

 

 

5.2. Exp. A117-2020-2053. Pregunta presentada pel grup municipal CP-

AMUNT sobre el treball de l'equip d'educadores de carrer amb els infants, 

adolescents i joves en situació de vulnerabilitat 

 

El grup municipal CP-AMUNT formula les següents preguntes: 

 

“Atès que en la situació actual les educadores de carrer no poden fer la feina 

presencial i fan servir un compte d’instagram per compartir informacions sobre la 

salut, educació o lleure 

 

Per això, Crida Premianenca pregunta al govern, 

 

Primer: amb el teletreball de les educadores, poden atendre adequadament a tots 

els infants i adolescents en situació de vulnerabilitat i les seves famílies? 

 

Segon: com s’estableixen les dinàmiques comunicatives,  i amb  quants usuaris han 

contactat?  

 

Tercer: s’ha previst algún marc d’actuació quan s’iniciï el desconfinament per 

atendre'ls?”  

 

 

5.3. Exp. A116-2020-2066. Pregunta del grup municipal Cs relativa al 

número d’unitats del SEM ubicades al nostre municipi 

 

El grup municipal Cs formula les següents preguntes: 

 

“En base al artículo 9 de nuestro ROM, el Grupo Municipal de Ciutadans, presenta la 

siguiente pregunta solicitando respuesta del Equipo de Gobierno en el próximo pleno. 

 

Nos comentan los vecinos que en la residencia de Ca n’Amell radica la cochera de 

una ambulancia del SEM y que temporalmente cambió de ubicación estableciéndose 

en Mataró. 

 

¿Cuántas unidades del SEM tienen su sede en Premià de Mar? 

 

¿Cuáles son las ubicaciones?” 


