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RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA CORRESPONENT A LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL MES DE  JUNY QUE SE CELEBRARÀ
PER VIDEOCONFERÈNCIA EL DEL DIA 25/06/2020 (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. SECRETARIA

3.1.1. Exp. A105-2020-2491. Presa possessió regidora grup municipal
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – JUNTS PER PREMIÀ –
ACORD MUNICIPAL (ERC-JXP-AM)

La Sra. SANDRA RIVERA SÁNCHEZ, inclosa en la llista de candidats presentada
per ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – JUNTS PER PREMIÀ – ACORD
MUNICIPAL  a les eleccions locals de data 26 de maig de 2019, pren possessió
del càrrec de regidora en substitució, per renúncia, de la Sra. Anna Sosa
Ródenas.

3.2 CONTRACTACIÓ

3.2.1 Exp. C174-2020-2614. Pròrroga contracte mixt de
subministrament de tecnologia per a la millora energètica i el servei de
manteniment de l’enllumenat a Premià de Mar

S’aprova  la  pròrroga del contracte mixt de subministrament de tecnologia per
a la millora energètica i el servei de manteniment integral de l'enllumenat
exterior, els semàfors, l'enllumenat ornamental de Nadal i les instal·lacions
elèctriques especials per actes lúdics del municipi de Premià de Mar, en relació
a la prestació 1 i 2, servei de manteniment de l’enllumenat públic i servei de
treballs complementaris respectivament.

3.3. GESTIÓ TRIBUTÀRIA

3.3.1. Exp. C168-2020-2866. Modificació de la Ordenança 1.1.
Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals
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Es proposa al Ple Municipal , l’aprovació de la modificació de l’Ordenança
general 1.1 per introduir una disposició transitòria que tindrà efectes a partir de
la seva aprovació definitiva, perquè no s’apliquin interessos de demora en les
sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments dels deutes tributaris de venciment
periòdic i notificació col·lectiva corresponents a l’any 2020 sempre i quan la
liquidació total del deute es realitzi abans del 16 de desembre d’aquest any.

4. ÀREA DE TERRITORI

4.1. OBRES I URBANISME

4.1.1. Exp. K102-2020-2910. Adhesió a l’Estratègia Catalana de la
Bicicleta 2025

Es proposa al Ple municipal l’adhesió a  l'Estratègia Catalana de la Bicicleta
2025 que el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar mitjançant
l'Acord GOV/160/2019, de 5 de novembre.

L'estratègia pretén:

 establir eines de planificació i desenvolupament, promoció i formació per a
impulsar l'ús de la bicicleta com a mode de transport actiu i sostenible, tant
per motius de mobilitat quotidiana com pel lleure, l'esport i el turisme.

 unir forces en pro d’una Catalunya pedalable i pedalada.

ORDRE DEL DIA
II

PART DE CONTROL

5. MOCIONS NO RESOLUTIVES

5.1. Exp. A116-2020-2879. Moció presentada pel grup municipal
JXCAT-PDECAT sobre la gestió del procés de reobertura escolar

El grup municipal JXCAT-PDECAT proposa al Ple municipal l’adopció dels
següents acords:

“1. Revertir els costos socials i educatius del tancament escolar que penalitzen
especialment els alumnes més vulnerables. Les conseqüències de l’escletxa
educativa i social, a més de les dificultats de conciliació familiar, fan
especialment necessari el retorn a l’ensenyament presencial de cara al curs
20-21.

2. Planificar i consensuar amb tota la comunitat educativa, un procés de
reobertura escolar que permeti la màxima presencialitat en totes les etapes
educatives, garantint l’atenció educativa a tot l’alumnat, facilitant la
conciliació familiar i vetllant per la salut de tots els membres de la
comunitat educativa.
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3. Reclamar al Departament d’Educació que reforci la coordinació efectiva

amb el món local en la planificació de tot el procés de reobertura escolar
dels ensenyaments obligatoris, no obligatoris i d’educació en el lleure.
Tanmateix, s’insta al Departament per tal que estableixi les mesures de
compensació econòmica als Ajuntaments per fer front als importants
sobrecostos que deriven de les seves instruccions.

4. Desenvolupar i consensuar entre el Departament d’Educació i els Ens
locals, Plans locals i Comarcals de reobertura escolar que tinguin en
compte la realitat i les necessitats de cada municipi i el seu territori.”

5.2. Exp. A116-2020-2880. Moció presentada pel grup municipal ERC-
JxP-AM  de suport a les lluites per l'eliminació de la discriminació racial

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

“PRIMER. Mostrar el rebuig a qualsevol expressió de caràcter racista o que
impliqui discriminació racial.

SEGON. Assumir el compromís de treballar per defensar sempre els valors de la
convivència respectuosa amb la diversitat de la ciutadania, amb tota la
ciutadania d’origen divers.

TERCER. Manifestar l’adhesió a les manifestacions o actes per a l’eliminació de
la discriminació racial que se celebrin al nostre municipi o país.

QUART. Fer arribar aquest acord a la Presidència de la Generalitat de Catalunya
i a la Presidència del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
de Micropobles de Catalunya, així com a totes les entitats del nostre municipi.”

5.3. Exp. A116-2020-2881. Moció presentada pel grup municipal ERC-
JxP-AM per al desplegament de mesures efectives contra la segregació
escolar a Premià de Mar

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

“1. Establir o revisar un protocol i criteris clars i homogenis per a la detecció
d’alumnat vulnerable (NESE per raó socioeconòmica –tipus “B”- o d’origen
–tipus “C”-). 
Establir i clarificar, de manera conjunta amb el Departament d’Educació, criteris
per a una detecció d’alumnat vulnerable (NESE tipus “B” i “C”) de gran abast i
arreu del territori, així com un protocol o circuit pactat entre tots els actors per
fer aquesta detecció de la manera més àgil i eficient. 

2. Augmentar i mantenir la reserva de places per a alumnat vulnerable (NESE
tipus “B” o “C”). 
Acordar, amb el Departament d’Educació, augmentar la reserva de places per
alumnat vulnerable (NESE “B” i “C”) per al curs 2021-22 i mantenir-la en els
propers. Actualment el mínim de reserva de places és de 2 per aula -molt
inferior al percentatge de població vulnerable real- quan hauria de ser com a
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mínim de 4. No incrementar aquesta reserva dificultarà molt el repartiment
equilibrat de l’alumnat. 

3. Estendre la reserva de places per alumnat vulnerable com a mínim fins al
setembre. 
Actualment la reserva de places s’acaba majoritàriament al mes de juliol quan
les places que no s’han omplert s’assignen a alumnat ordinari que l’ha
sol·licitat. Això fa que l’alumnat NESE que s’incorpora més tard o un cop iniciat
el curs, ja no pugui ocupar-les, i acabava assignat en centres amb places
disponibles, sovint els més segregats o vulnerables. En un context d’increment
d’alumnat vulnerable matriculat fora de termini l’Ajuntament instarà al
Departament d’Educació a mantenir la reserva de places a tots els centres com
a mínim fins al setembre. 

4. Desplegar un dispositiu especial de detecció de tot l’alumnat vulnerable. 
Per poder distribuir l’alumnat vulnerable de manera equilibrada i evitar que es
concentrin en centres més vulnerables cal poder identificar-los prèviament. Cal
articular un dispositiu coordinat entre l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME),
l’Equip d’Assessorament i Orientació Pedagògic (EAP), els Serveis Socials
municipals i la inspecció educativa per fer aquesta detecció. Cal posar en marxa
l'Oficina Municipal d’Escolarització el més aviat possible. El percentatge
d’alumnat vulnerable detectat a P3 hauria de ser com a mínim de la mitjana de
Catalunya (8,6%) i idealment s’hauria d’apropar al percentatge d’infants i joves
que viuen sota risc de pobresa a Catalunya, que els últims anys es troba en un
30%. 

5. Centralitzar les preinscripcions fora de termini i de matricula viva en les
Oficines Municipals d’Escolarització (OME). 
Si l’alumnat preinscrit fora de termini va directament al centre educatiu i no se’l
convida a passar per l’OME per gestionar la preinscripció o rebre orientació, és
molt més difícil poder fer una bona identificació d’alumnat vulnerable.
L’Ajuntament ha de garantir aquesta centralització de les preinscripcions fora
de termini en l'OME. Cal assegurar els recursos necessaris per poder fer una
entrevista personalitzada i que s’apliquin els criteris i protocols que cada
Ajuntament hagi acordat amb Serveis Socials, EAP i inspecció. 

6. Activar amb urgència mecanismes d’orientació i acompanyament de les
famílies en el procés de matriculació, preferiblement en format presencial o en
format digital allà on no es pugui fer de cap altra manera. 
Aquests serveis s’han d’oferir des de l'Oficina Municipal d’Escolarització (OME),
o desplegar dispositius específics allà on encara no n’hi hagi. Aquest servei
permet no només detectar millor l’alumnat vulnerable, sinó que ajuda a fer
caure prejudicis o pors d’algunes famílies cap a determinats centres educatius. 

7. Ajustar l’oferta de places al volum real d’alumnat previst per al curs
següent. 
La sobreoferta de places actual deixa moltes vacants als centres menys
desitjats i aquestes vacants s’omplen amb més facilitat amb alumnes
vulnerables de fora de termini o matrícula viva. Cal que l’Ajuntament planifiqui
l’oferta del curs següent amb una oferta inicial que cobreixi l’alumnat matriculat
dins de termini, de tal manera que la repartició posterior de l’alumnat fora de
termini es pugui repartir de manera equilibrada entre tots els centres. 
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Finalment, i més enllà de la urgència de l’actual moment, l’Ajuntament es
compromet a: 

8. Elaborar i desplegar un Pacte Local Contra la Segregació Escolar del municipi
amb el suport de forces polítiques i comunitat educativa. 
D’acord amb les recomanacions del Pacte Contra la Segregació Escolar de
Catalunya, i d’acord amb les recomanacions d’estudis diversos, l’Ajuntament ha
d’elaborar i desplegar un pacte local contra la segregació escolar. Aquest pacte
ha de contenir mesures en àmbits com la planificació de l’oferta escolar, la
gestió de l’escolarització, l’acompanyament i orientació de les famílies, o
mesures per millorar els recursos i acompanyar els centres educatius amb més
dificultats. 

9. Fer arribar una còpia d’aquests acords al Departament d’Educació de
Catalunya, el Síndic de Greuges de Catalunya que impulsa el Pacte Contra la
Segregació Escolar de Catalunya, a la Federació de AFAS de Premià de Mar i a
la Fundació Jaume Bofill, entitat que estudia la segregació escolar i les mesures
per reduir-la.”

5.4. Exp. A116-2020-2883. Moció presentada pel grup municipal PECP
per millorar la seguretat de l'espai públic front a la COVID 19

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

PRIMER: l’adopció de mesures urgents com els talls trànsit en diferents carrers
de  cada barri, creant diverses zones, repartides per tot el municipi, en les que
poder  gaudir amb seguretat de les sortides al carrer; o la creació de
passadissos de vianants com a mesura provisional per ampliar les voreres.

SEGON: treballar la proposta amb tots els grups municipals i amb els veïns i
veïnes.”

5.5. Exp. A116-2020-2886. Moció presentada pel grup municipal C'S
contra la intervenció dels estalvis dels ajuntaments per part del govern
d'Espanya

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

“Primero.- Instar al Gobierno de España a autorizar el aumento del porcentaje
de superávit acumulado que los ayuntamientos pueden utilizar para paliar los
graves efectos de la crisis sanitaria, económica y social derivada del COVID19.

Segundo.- Solicitar el compromiso, por escrito, del Gobierno de España de no
apropiarse del superávit acumulado por los ayuntamientos españoles.

Tercero.- Dar traslado del resultado de esta moción mediante los medios de
información pública municipal a los vecinos del Municipio.

Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Hacienda, al Gobierno
de España, al Congreso de los Diputados y al Senado.”
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5.6. Exp. A116-2020-2887. Moció presentada pel grup municipal C'S
per preservar i fer efectiva la conciliació laboral en la situació
provocada per la crisi del COVID-19

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

“Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya un pla específic i urgent, amb
accions i mesures concretes i reals de conciliació per a treballadors i
treballadores amb fills o amb tasques de cures amb l’objectiu de fer efectiva i
real la conciliació de la vida professional i familiar a causa de les conseqüències
socioeconòmiques de la crisi de la Covid-19.

Segon.- L’Ajuntament de Premià de Mar demanarà al Departament de Treball,
Afers Socials i Família i al Departament d’Empresa i Coneixement la seva
coordinació per tal d’habilitar un telèfon d’assessorament i informació per
empreses i treballadors per tal d’assegurar que cap treballador hagi de
renunciar a la feina per la manca de mesures i polítiques públiques de
conciliació.

Tercer.- L’Ajuntament de Premià de Mar participarà activament en sensibilitzar,
informar, promoure i incentivar a les empreses el teletreball en totes les
tasques que ho permetin, mesura recollida a l’article 34.8 de l’Estatut dels
Treballadors (ET), com opció satisfactòria per a les dues parts i per adaptar-se
a la “nova normalitat”. A més de valorar altres opcions de conciliació laboral:
com l’adaptació de l’horari, reducció de jornada, permís retribuït.

Quart.- L’Ajuntament de Premià de Mar treballarà  amb totes les escoles
bressols de la nostra població per tal que cap infant es quedi sense plaça.
Cedirà espais si és necessari per complir amb les mesures sanitàries
establertes, i utilitzarà per aquest fi tant les places de l’escola bressol pública
com la de les privades.

Cinquè.- L’Ajuntament de Premià de Mar promourà una campanya per fer
arribar a totes les famílies les possibilitats d’esplais públics i privats per aquest
estiu.

Sisè.- Donar trasllat del resultat d’aquesta moció als mitjans de comunicació
públics municipals (web, premsa municipal, ràdio i Vila Primilia) perquè facin
difusió del seu contingut als veïns del municipi.

Setè.- Donar trasllat d’aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al
Departament de Treball, Afers Socials i Família i al Departament d’Empresa i
Coneixement.”

5.7. Exp. A116-2020-2889. Moció presentada pel grup municipal PSC-
UxP-CP per demanar al govern de la Generalitat aixequi la suspensió
d'ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la
COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual

El grup municipal PSC-UxP-CP proposa al Ple municipal l’adopció dels següents
acords:
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“PRIMER.- Demanar al Govern  de la Generalitat que aixequi de manera
immediata la suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir
a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID19 en els lloguers
d’habitatge habitual.

SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat que en cas que la dotació
pressupostària inicial d’aquests ajuts no fos suficient, una vegada tramitats i
valorats tots ells, es complementi amb recursos propis de la Generalitat de
Catalunya.

TERCER.-Donar trasllat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, i  a les entitats municipalistes de Catalunya, i a les
entitats socials del municipi.”

5.8. Exp. A116-2020-2890. Moció presentada pel grup municipal PSC-
UxP-CP per l'adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI (Xarxa SAI) de
l'Ajuntament de Premià de Mar

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

“Primer.- Aprovar l’adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI.

Segon.- Ens comprometem a:Fomentar la igualtat i el dret de totes les
persones a la lliure expressió de la diversitat identitària, afectiva i sexual com a
valors intrínsecs a la nostra institució i a la defensa pública dels mateixos.

1. Articular respostes preventives davant actes d’homofòbia, lesbofòbia,
transfòbia, intersexofòbia i bifòbia que tinguin lloc als nostres pobles i
ciutats.

2. Generar els mecanismes oportuns en els diferents àmbits d’actuació
municipal tot posant èmfasi en:
a. La defensa de la igualtat i el respecte a la pluralitat d’identitats i

d’expressions de gènere i a les diverses orientacions afectives i
sexuals.

b. Lluitar contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia
i la bifòbia de manera continuada i des dels diversos àmbits d’actuació
municipal.

c. Impulsar actuacions que permetin un enfocament integral de les
polítiques de gènere i LGTBI amb l’elaboració de plans i/o programes
d’Igualtat.

Tercer.- Una vegada hagi estat adherit a la Xarxa de Municipis LGTBI, nomenar
un/una representant del nostre Municipi Premià de Mar.

Quart.- Traslladar aquest acord a la Xarxa de Municipis LGTBI i a les entitats
LGTBI del municipi.”
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5.9. Exp. A116-2020-2893. Moció presentada pel grup municipal CP-
AMUNT per protegir l'entorn natural, la fauna i la flora autòctona,
prevenint, controlant i eradicant les espècies exòtiques invasores

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

“Primer: Crear una comissió tècnica formada per persones expertes en flora i
fauna autòctones i exòtiques, el tractament de residus de jardineria i
renaturalització d’espais biodegradats per plantes invasores, plantació
d’exòtiques i altres per tal de restablir al màxim la biodiversitat.

Segon: Que es traslladi a aquesta comissió les següents línies de treball:

● Realitzar una auditoría externa per determinar la presència actual de
plantes al·lòctones.

● Comprometre’s a desenvolupar accions locals de prevenció d’espècies
invasores. Eliminant en el present mandat aquestes espècies vegetals de
l’espai públic.

● Conscienciar a la població perque en l’àmbit privat es substitueixin les
plantes invasores per autòctones que no necessiten adob i un cost més
baix d’aigua i manteniment.

● Elaborar un pla de protecció de la flora i la fauna local.

Tercer: Comprometre’s a través de la comissió tècnica per a la creació d’una
estrategia integral de protecció dels falciots.

Quart: Elaborar un cens i un mapa, així com fer un estudi de les espècies d’aus
presents al nostre municipi, per tal de consolidar la biodiversitat afavorint la
seva supervivència.

Cinquè: Informar i sensibilitzar a la ciutadania per tal de que s’impliqui en la
conservació a través del voluntariat o, en el cas dels propietaris de cases
antigues, afavorint la continuïtat dels llocs de nidificació, o bé introduint en
l’obra nova refugis per aquestes aus.

Sisè: Treure les plantes tòxiques de l’abast dels infants i animals, si més no, de
llocs accessibles.

Setè: Fer un tractament paisatgístic lligat per la natura i recobrir de vegetació
els murs de ciment del magatzem i entorns, afavorint també a rebaixar les
temperatures i reverberació del sol.

Vuitè: Cobrir de vegetació enfiladissa, o fer jardins verticals en les parets de
ciment.

Novè: Adequar el fossar amb arbres adients a la fauna, com a llocs de refugi i
trànsit entre les dues bandes de la plaça.”

5.10. Exp. A116-2020-2894. Moció presentada pel grup municipal CP-
AMUNT per a l'elaboració del Pla Local de Seguretat de Premià de Mar
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El grup municipal CP-AMUNT proposa al Ple municipal l’adopció dels següents
acords:

“Primer: que la Junta Local de Seguretat impulsi, mitjançant resolució, la
creació del Pla Local de Seguretat de Premià de Mar.

Segon: que es nomeni un responsable de coordinació tècnica encarregat de
l'impuls i elaboració del pla per encàrrec de l’alcalde.

Tercer: que la Taula de Seguretat, acordada en Junta de Portaveus de 12 de
juny de 2020, actuï com a comissió encarregada de desenvolupar i concretar
les actuacions o accions del pla i l’adequació dels recursos destinats, sota les
directrius del coordinador tècnic.

Quart: que la implicació d'actors externs (associacions, directors d’institut o
d’escola, associacions de comerciants, veïns, culturals, etc.) en la diagnosi,
definició d'objectius i avaluació del pla es materialitzi a través d'un procés de
debat mitjançant l'actual sistema municipal de taules i consells (Consell
Municipal de Serveis Socials, Taula de gènere, Consell de la Gent Gran, Consell
Escolar, etc.). Incloent en el procés de debat i proposta un espais per a tractar
les vessants d'espai públic, joventut i migració.

Cinquè: que aquest pla se sustenti en tres eixos: prevenció i protecció social
(treball comunitari, acció social, mediació, perspectiva de gènere, etc.)
participació ciutadana permanent (en l'elaboració, implementació i revisió del
pla) eficiència policial (coordinació entre cossos policials, dotació de recursos,
formació i aposta per una policia de proximitat).”

5.11. Exp. A116-2020-2885. Moció presentada pels grups municipals
PECP, CP-AMUNT i ERC-JxP-AM per denunciar l'opacitat i la gestió
negligent de l'Àrea de Territori de l'Ajuntament de Premià de Mar

Els grups municipals PECP, CP-AMUNT i ERC-JxP-AM proposen al Ple municipal
l’adopció dels següents acords:

“1. Davant de tots els greuges esmentats a la present moció, instem a l'alcalde
Miquel Àngel Méndez a fer una explicació pública dels fets i a prendre les
mesures necessàries per corregir la gestió i la transparència de l'àrea de
Territori.

2. Instem a una declaració pública del regidor responsable de l’Àrea de
Territori, atès que és el màxim responsable dels fets i d'haver amagat
informació a la resta de grups municipals i a la ciutadania.

3. Demanem que el govern es comprometi a informar de forma periòdica i
detallada a totes les forces polítiques municipals de com evolucionen les
negociacions amb les propietats i dels projectes que és presentin al respecte.

4. Reclamem que s'abordi urgentment els grans reptes urbanístics de la ciutat
esmentats a la present moció amb el consens del màxim de grups polítics, amb
la implicació d'agents socials i a través de mecanismes públics i transparents de
participació ciutadana.”
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6. PRECS I PREGUNTES

6.1. Exp. A117-2020-2882. Pregunta presentada pel grup municipal
ERC-JxP-AM sobre Comissió del Nomenclàtor

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

”1. S'ha constituït i s'ha reunit la Comissió del Nomenclàtor en aquest nou
mandat? Quan es pensa fer?

2. Per què no s'han identificat els carrers i places amb les noves denominació
aprovades per assentiment per aquest Ple? Quan es pensa fer?

3. Hi ha una partida pressupostària amb dotació per fer les plaques
d'identificació?”

6.2. Exp. A117-2020-2888. Pregunta presentada pel grup municipal
C'S relativa a l'estat de conservació del Mercat municipal

El grup municipal C’s formula les següents preguntes:

“¿Cuál es el diagnostico actual del estado del equipamiento?

¿Qué mejoras necesita?

En el Plan de Actuación Municipal 2019-2023 se prevén mejoras

¿Cuáles son esas mejoras?

¿Cuál es el calendario previsto?”


