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RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA CORRESPONENTS A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 17/02/2016
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior
2. Informació Oficial
3. ALCALDIA
3.1. Exp. C144-2016-442. Donar compte informe desplegament Reglament
de Govern Obert i Participació 2014-2015
En compliment del que disposa la disposició addicional primera del Reglament
Municipal de Govern Obert i Participació Ciutadana.
4. SERVEIS ECONÒMICS
4.1. INTERVENCIÓ
4.1.1. Exp. G107-2016-32. Donar compte de la resolució de data
01/02/2016 de la liquidació del Pressupost 2015, de l’informe
d’Intervenció sobre l’execució de les inversions financerament sostenibles
i de l’execució pressupostària del 4r trimestre de 2015
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.
4.1.2. Exp. G119-2016-310. Reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1
de l’exercici 2016
Aquest expedient conté aquelles factures que han tingut entrada a l’exercici 2016
corresponents a activitats, subministres, serveis o obres dutes a terme en exercicis
anteriors i amb data factura 2015 o anterior.
Les factures que han tingut entrada en un exercici diferent del que es produeix la
despesa s’han d’aprovar mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit i
correspon al Ple.
4.1.3. Exp. G103-2016-385. Modificació
suplement de crèdit finançat amb RTDG

pressupostària

núm.

5

de

El 21 de desembre de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar va aprovar el
pressupost per l’exercici 2016.
La modificació de pressupost que ara es presenta es finançarà amb el romanent de
tresoreria per despeses generals, es dir, el superàvit aconseguit per aquesta
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administració a 31/12/2015 i es destinarà d’acord amb la disposició addicional
dotzena de la Llei 48/2015 de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per
l’any 2016, a l’abonament del darrer pagament a compte de la paga extraordinària
del mes de desembre de 2012 suprimida pel Reial decret llei 20/2012.
4.1.4. Exp. G103-2016-424. Modificació pressupostària núm. 6 de crèdit
extraordinari finançat amb RTDG
El 18 de desembre de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar va aprovar el
pressupost per l’exercici 2016.
La modificació de pressupost que ara es presenta es finançarà amb el romanent de
tresoreria per despeses generals, es dir, el superàvit aconseguit per aquesta
administració a 31/12/2015 i es destinarà a obres catalogades com d’inversió
financerament sostenibles: actuació clavegueram carrer Dr. Fleming entre Enric
Granados i Mossèn Jacint Verdaguer, actuació clavegueram carrer del Pilar i Dr.
Fleming i la segona fase de l’actuació derivada de les obres de la Plaça Salvador
Moragas.
La proposta d’acord d’aprovació de les bases per la provisió de lloc de treball de
tresorer, es necessària per tal de participar a la Convocatòria de concurs ordinari de
funcionaris d'habilitació nacional, prevista pel primer semestre de l’any. A
l’esmentada proposta es fixen els mèrits que pot determinar cada administració
local.
4.2.TRESORERIA
4.2.1. Exp. G119-2016-273. Donar compte informe trimestral sobre el
compliment dels terminis previstos de pagament obligacions 4t trim. 2015
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
4.3. GESTIÓ TRIBUTÀRIA
4.3.1. Exp. G142-2016-392. Declaració d’especial interès o utilitat
municipal de les obres recollides en la relació de bonificacions de l’Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres del mes de gener de 2016
La ordenança fiscal 2.5 de l’Impost sobre construccions i obres estableix una
bonificació potestativa del 50% en la quota de l’impost per les obres de millora de
la façana dels edificis.
Prèviament aquestes obres han de ser declarades com d’especial interès o utilitat
municipal, pel Ple Municipal.
Els que es porta a aprovació del Ple és la declaració d’especial interès i utilitat
municipal, de les obres per les qual s’han demanat les bonificacions del ICIO,
presentades per l’ORGT en el mes de gener.
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5. RECURSOS HUMANS
5.1. Exp. F110-2016-458. Aprovació bases i concurs específic per la
provisió de lloc de treball de tresorer/a
La proposta d’acord d’aprovació de les bases per la provisió de lloc de treball de
tresorer és necessària per tal de participar a la convocatòria de concurs ordinari de
funcionaris d'habilitació nacional, prevista pel primer semestre de l’any. A
l’esmentada proposta es fixen els mèrits que pot determinar cada administració
local.
6. MOCIONS (Part propositiva)
6.1. Exp. A116-2016-443. Moció presentada pel grup municipal C's per
limitar l'acumulació de càrrecs polítics
1. Instar al Govern de la Generalitat a la modificació legislativa necessària per
eliminar la compatibilitat entre els càrrecs del regidor i diputat.
2. Instar el Govern de la Generalitat a la modificació legislativa que estableixi la
dedicació exclusiva dels alcaldes en aquells municipis on percebin una retribució
superior a 3 vegades el SMI.
3. Instar el compromís dels grups polítics del consistori per a què, mentre no es
procedeixi a la modificació de la legislació en el sentit indicat en els apartats
anteriors, els seus càrrecs actuïn segons els principis que es persegueixen en
aquesta moció i renunciïn a aquesta acumulació de càrrecs en el moment en
què hagin de començar a exercir plenament les seves funcions.
4. Traslladar aquest acord a la presidenta del Parlament de Catalunya, a la resta
de membres de la Mesa i als presidents de tots els grups parlamentaris.
6.2. Exp. A116-2016-444. Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP de
suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de
l'Ebre
1. Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de Premià de
Mar a l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir
lloc en Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016.
2. Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra
el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre.
3. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així
com altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i
altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar
els cabals ecològics aprovats per la Comissió per la Sosteniblitat de les Terres
de l’Ebre.
4. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el
compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees
d’Aigua, Aus i Hàbitats.
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5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la
conselleria d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del
Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
6.3. Exp. A116-2016-503. Moció presentada pel grup municipal CP-PA per
la creació d'una comissió redactora per l'elaboració dels pressupostos
municipals i per iniciar prova pilot de participació ciutadana per
l'elaboració del pressupost 2017.
1. Constituir un grup de treball amb un representant de cada grup municipal i
l’equip tècnic de participació ciutadana per elaborar el projecte de pressupostos
participatius.
2. Adquirir el compromís de reservar una partida pressupostària no inferior al 5%
del pressupost municipal que estigui destinada a l’experiència participativa en
l’elaboració dels pressupostos del 2017.
3. Explorar els mecanismes de participació contemplats al Reglament de
Participació i Govern Obert i fer interaccionar amb aquesta experiència tots
aquelles que siguin necessaris per fer arribar aquesta experiència a la major
part de la població possible.
6.4. Exp. A116-2016-534. Moció presentada pel grup municipal CP-PA de
suport a la formació en la implementació dels protocols establerts en la
Llei 24-2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit
d'habitatge
PRIMER. Demanar l’assessorament que ofereix l’Observatori DESC, com a entitat
implicada en la redacció de la llei i els seus protocols d’implementació, especialment
per ajuntaments per recolzar la implementació de la llei.
SEGON. Garantir que el personal de serveis jurídics, tècnics d’habitatge, altre
personal implicat, així com els càrrecs polítics que ho desitgin, puguin gaudir
d’aquest assessorament.
TERCER. Comunicar aquest acords a l’observatori DESC.
7. PRECS I PREGUNTES
7.1. Exp. A117-2016-513. Pregunta presentada pel grup municipal ICVEUiA-E sobre les subvencions al pagament de l'IBI
“Atès que l’impost sobre béns immobles es va aprovar al ple del passat mes
d’octubre del 2015.
Atès que durant l’aprovació d’aquesta ordenança se’ns va comentar que “A nivell
individual i amb casos molt significatius ja hi ha aprovada una modificació que
contempla que determinats ingressos i determinades condicions de l’habitatge ja
puguin accedir a aquesta subvenció”.
Atès que al 2013 es va aprovar una moció presentada per aquest grup demanant
que els serveis socials municipals estudiïn els casos en els quals la demora en el
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pagament d’aquest impost sigui provocada per una greu situació econòmica, per tal
de no aplicar cap tipus de recàrrec per l’incompliment del termini de pagament.
El Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa –
Entesa presenta a l’equip de govern les següents preguntes:
PRIMER: Ens poden informar del número de subvencions y quanties atorgades pel
pagament de l’IBI durant l’any 2015?
SEGON: Ens poden informar del número de no aplicacions del recàrrec per
l’incompliment del termini de pagament?”
7.2. Exp. A117-2016-528. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA
sobre l'adjudicació d'ajuts a les entitats de Cooperació
“El sistema d’atorgament de subvencions aprovats per decret d’alcaldia 473/2015
de 12/06/2015 i la convocatòria que es va aprovar també per decret 627/2015 de 3
de juliol de 2015 han estat qüestionades al Consell de Cooperació de l’Ajuntament
de Premià de Mar.
Actualment, la regidora de Cooperació ha estat incapaç de respondre als
plantejaments fets en el si del Consell de Cooperació amb els mínims de qualitat
que caldria esperar d’una persona que ostenta el càrrec de regidora delegada en la
matèria.
És per aquest motiu que, veient la incapacitat de resoldre aquestes qüestions en el
consell sectorial ens veiem obligats a formular un parell de preguntes al Ple:
1. Quins criteris tècnics s’han seguit en l’elaboració de les bases de concessió
de subvencions a les entitats de cooperació i solidaritat internacional?
2. Quina és la valoració de la regidora de la dotació pressupostària que es
destina a aquestes entitats?”
7.3. Exp. A117-2016-535. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA
sobre les memòries de sol·licitud d'ajuts econòmics a la Diputació de
Barcelona
“El passat 2 de febrer finalitzà el termini per sol·licitar els ajuts econòmics que
ofereix la Diputació de Barcelona a través del seu Catàleg de Serveis.
Crida Premianenca-Poble Actiu pregunta:
1. Quins criteris s’han seguit per a prioritzar els projectes per àrees?
2. Quina coordinació tècnica s’ha exercit per a la presentació de dites
sol·licituds?”
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