
DECRET D’ALCALDIA

Us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, que tindrà 
lloc el proper dia 15 de maig de 2017, a les 20 hores, a la sala de Plens de l’Ajuntament, 
Plaça de la Fàbrica núm. 1, amb l’ordre del dia següent:

ALCALDIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 3).

2. Despatx Oficial.

3. Aprovació de la modificació de l’acord amb la Diputació de Barcelona per a 

l’ampliació de la delegació en la gestió i recaptació de tributs.

MOCIONS

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

4. Moció del Grup Municipal del Partit Popular relativa a la concessió dels peatges 
de l’autopista del Maresme. (R.E. E/001555, de data 04/05/2017). 

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA

5. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per un poble sostenible. (R.E. 
E/001573-2017, de data 05/05/2017).

6. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per un protocol contra 
agressions masclistes i Lgbtifòbiques a les festes majors. (R.E. E/001573-2017, 
de data 05/05/2017).
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7. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a la celebració de Plens 
municipals a l’espai Santa Anna. (R.E. E/001573-2017, de data 05/05/2017).

8. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per abaixar les ràtios a les 
escoles. (R.E. E/001573-2017, de data 05/05/2017).

9. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per la creació d’un nou espai 
jove a la casa on s’ubicava el Jutjat de Pau. (R.E. E/001573-2017, de data 
05/05/2017).

INFORME DE REGIDORIES

HISENDA

- Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 10 d’abril de 2017 relatiu a 
l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a 
l’exercici 2016.

- Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la Llei 
Orgànica 2/2012 corresponent a la liquidació de l’exercici 2016.

- Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la Llei 
Orgànica 2/2012, en el 1r trimestre de 2017.

- Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost del 1r trimestre de 2017.

- Donar compte de l’informe emès pel tresorer municipal sobre el compliment dels 
terminis de pagament de les operacions comercials afectades per la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials i càlcul del període mig de pagament corresponent al primer 
trimestre de l’any 2017.

PRECS I PREGUNTES
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PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP

10. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la publicació de la revista municipal 
“La Pinassa”. (Pregunta núm. 1, R.E. E/001569-2017, de data 05/05/2017).

11. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la ubicació de les banquetes del 
camp de futbol municipal. (Pregunta núm. 2, R.E. E/001569-2017, de data 
05/05/2017).

12. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la paperera situada a la Carretera 
dels Sis Pobles a l’alçada de l’institut Valerià Pujol. (Pregunta núm. 3, R.E. 
E/001569-2017, de data 05/05/2017).

13. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a l’Aplec de la Cisa.  (Pregunta núm. 
4, R.E. E/001569-2017, de data 05/05/2017).

14. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a les senyals d’advertència de 
càmera a les entrades del municipi. (Pregunta núm. 5, R.E. E/001569-2017, de 
data 05/05/2017).

15.  Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la senyal de TDT en el municipi. 
(Pregunta núm. 6, R.E. E/001569-2017, de data 05/05/2017).

16. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al projecte de rehabilitació de la zona 
de Can Vilar. (Pregunta núm. 7, R.E. E/001569-2017, de data 05/05/2017).

17. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la il·luminació viària. (Pregunta 
núm. 8, R.E. E/001569-2017, de data 05/05/2017).

18. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al nou ROM. (Pregunta núm. 9, R.E. 
E/001569-2017, de data 05/05/2017).

19. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al portal de transparència del web de 
l’Ajuntament en l’apartat de les actes dels Plens. (Pregunta núm. 10, R.E. 
E/001569-2017, de data 05/05/2017).

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Código Seguro de Validación 657e90efd423451a94bb8a00fa553173001

Url de validación https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Metadatos Clasificador: Resolució Núm. Resolución: 2017/657 - Fecha Resolución: 10/05/2017

F
irm

a 1 d
e 2

B
o

té M
assag

u
é, M

ireia
10/05/2017

S
ecretària g

en
eral

F
irm

a 2 d
e 2

T
riad

ó
 B

erg
és, Jo

sep
10/05/2017

A
lcald

e

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015&codigoVerificacion=657e90efd423451a94bb8a00fa553173001


20. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al portal de transparència del web de 
l’Ajuntament en l’apartat de les noticies i opinions sobre les actuacions del 
govern i de la oposició. (Pregunta núm. 11, R.E. E/001569-2017, de data 
05/05/2017).

21. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a l’òxid que presenta un carrer situat 
al Barri Santa Anna-Tió. (Pregunta núm. 12, R.E. E/001569-2017, de data 
05/05/2017). 

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-
CUP-PA

22. Prec del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a la col·locació de llums a la 
paret d’exposicions de la Biblioteca. (Prec núm. 1, R.E. 001573-2017, de data 
05/05/2017).

23. Prec del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a la instal·lació de màquines 
d’exercici a la Via Primília. (Prec núm. 2, R.E. E/001573-2017, de data 
05/05/2017).

24. Prec del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a rehabilitar l’espai públic 
malmès entre el Carrer del Vogi i la Riera de Sant Pere. (Prec núm. 3, R.E. 
E/001573-2017, de data 05/05/2017).

25. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a quants espais públics 
sense nom hi ha al municipi. (Pregunta núm. 1, R.E. E/001574-2017, de data 
05/05/2017).

26. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la placa 
commemorativa del rescat dels infants de la colònia Negrín per part de Neus 
Català. (Pregunta núm. 2, R.E. E/001574-2017, de data 05/05/2017).

27. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la denegació de 
parades a entitats a l’Aplec de la Cisa. (Pregunta núm. 3, R.E. E/001574-2017, de 
data 05/05/2017).
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28. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a l’ús de les sales de 
l’antic Ajuntament. (Pregunta núm. 4, R.E. E/001574-2017, de data 05/05/2017).

29. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a l’estudi de solucions 
per evitar accidents. (Pregunta núm. 5, R.E. E/001574-2017, de data 
05/05/2017).

30. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la instal·lació de 
noves cartelleres. (Pregunta núm. 6, R.E. E/001574-2017, de data 05/05/2017).

31. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la pluralitat dels 
mitjans municipals. (Pregunta núm. 7, R.E. E/001574-2017, de data 05/05/2017).

Nota: Us demano que en el cas que no pugueu assistir-hi, em comuniqueu els motius 
que ho justifiquin.

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.

L’Alcalde                                                                                                La Secretària
Josep Triadó Bergés                                                                             Mireia Boté Massagué
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