
 

PLE	DE	LA	CORPORACIÓ	
	
Dilluns,	14	de	març	de	2016	
A	les	20.00	hores	
A	la	sala	de	sessions	de	l’Ajuntament	(plaça	de	la	Fàbrica	núm.	1)	

	
ORDRE	DEL	DIA	
	
ALCALDIA	
	

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

2. Despatx	Oficial.	
	

- Donar	 compte	 del	 Decret	 d’Alcaldia	 de	 data	 4	 de	 març	 de	 2016,	 relatiu	 a	 la	 delegació	 de	 la	
Regidoria	d’Hisenda	a	favor	del	Sr.	Alejandro	Costa	Urigoitia.	

	
- Informar	 de	 la	modificació	 en	 la	 designació	 dels	 vocals	 que	 representen	 al	Grup	Municipal	 de	

Convergència	 i	 Unió	 (CiU)	 a	 la	 Comissió	 Informativa	 d’hisenda	 i	 patrimoni,	 administració	
municipal,	 governació,	 esports,	medi	 ambient	 i	 paisatge,	 benestar	 social,	 comunicació,	 govern	
obert	i	transparència,	gent	gran,	igualtat	(dona),	tecnologia	de	la	informació	i	comunicació	(tic),	
salut,	educació,	joventut,	participació	ciutadana	i	pla	barris	i	de	la	Comissió	Especial	de	Comptes.	
	

- Donar	 compte	 del	 Decret	 d’Alcaldia	 de	 data	 9	 de	 març	 de	 2016,	 relatiu	 a	 la	 delegació	 de	 la	
presidència	 de	 la	 Comissió	 Informativa	 d’hisenda	 i	 patrimoni,	 administració	 municipal,	
governació,	 esports,	 medi	 ambient	 i	 paisatge,	 benestar	 social,	 comunicació,	 govern	 obert	 i	
transparència,	gent	gran,	 igualtat	 (dona),	 tecnologia	de	 la	 informació	 i	 comunicació	 (tic),	 salut,	
educació,	joventut,	participació	ciutadana	i	pla	barris	i	de	la	Comissió	Especial	de	Comptes.	
	

	
CULTURA/PATRIMONI	

	
3. Ratificació	de	la	Modificació	dels	Estatuts	del	Consorci	per	a	la	Normalització	Lingüística.		



 

HISENDA	

	
4. Aprovació	del	reconeixement	extrajudicial	de	crèdits.	
	

URBANISME	
	

5. Aprovació	 provisional	 de	 la	Modificació	 Puntual	 del	 Pla	 d’Ordenació	 Urbanística	Municipal	 de	
Premià	de	Dalt	relatiu	al	polígon	PA-6	“Can	Tecla	Sala”.	
	

6. Aprovació	 provisional	 de	 la	 Modificació	 Puntual	 del	 Pla	 Especial	 de	 Protecció	 del	 Patrimoni	
Arquitectònic	i	Ambiental	de	Premià	de	Dalt	en	l’àmbit	de	la	finca	“Can	Tecla	Sala”.	

	
MOCIÓ	PRESENTADA	PEL	GRUP	MUNICIPAL	DEL	PSC	
	

7. Moció	 del	 Grup	 Municipal	 del	 Partit	 Socialista	 de	 Catalunya	 de	 suport	 a	 les	 mobilitzacions	 i	
accions	contra	el	Pla	Hidrològic	de	la	Conca	de	l’Ebre.	(R.E.	Núm.	1175,	de	data	07/03/2016).	

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

8. Moció	 del	 Grup	Municipal	 Crida	 Premià	 de	 Dalt	 de	 suport	 a	 les	mobilitzacions	 i	 referèndums	
contra	 la	 LOMQUE	 i	 el	model	 3+2	 i	 en	 defensa	 de	 l’escola	 pública.	 (R.E.	 Núm.	 1143,	 de	 data	
04/03/2016).	

	
9. Moció	 del	 Grup	Municipal	 Crida	 Premià	 de	 Dalt	 de	 suport	 al	 “compromís	 de	 les	 escales”	 i	 al	

“correscales”	i	contra	la	precarietat	laboral	en	les	contractacions	públiques.	(R.E.	Núm.	1144,	de	
data	04/03/2016).	
	

10. Moció	del	Grup	Municipal	Crida	Premià	de	Dalt	per	donar	seguretat	i	utilitat	a	l’antic	escorxador	
municipal.	(R.E.	Núm.	1145,	de	data	04/03/2016).	
	

11. Moció	del	Grup	Municipal	Crida	Premià	de	Dalt	per	al	 rebuig	de	 l’Ajuntament	a	 la	 inhabilitació	
d’Arnaldo	Otegi	i	per	l’apropament	dels	presos	bascos.	(R.E.	Núm.	1178,	de	data	07/03/2016).	
	



 

INFORME	DE	REGIDORIES	

	
HISENDA	
	

- Donar	compte	de	l’informe	d’avaluació	del	compliment	dels	objectius	de	la	Llei	Orgànica	2/2012,	
en	el	quart	trimestre	de	2015.	

	
- 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.	
	
	

PRECS	I	PREGUNTES	
	
PREGUNTES	PRESENTADES	PEL	GRUP	MUNICIPAL	DEL	PSC	
	
	

12. Pregunta	 del	 Grup	Municipal	 del	 PSC	 relativa	 als	 arbres	 existents	 en	 l’aparcament	 del	 centre	
comercial	Sorli	Discau	ubicat	a	l’Avinguda	Pedrablanca.	(R.E.	Núm.	1173,	de	data	07/03/2016).	
	

PREGUNTES	PRESENTADES	PEL	GRUP	MUNICIPAL	DEL	PP	
	

13. Pregunta	del	Grup	Municipal	del	PP	relativa	a	la	deixalleria	mòbil	del	c/	Jacint	Verdaguer	del	Barri	
Santa	Anna-Tió.	(Pregunta	núm.	1,	R.E.	Núm.	1158,	de	data	07/03/2016).	
	

14. Pregunta	del	Grup	Municipal	del	PP	relativa	a	les	queixes	veïnals	per	la	dificultat	existent	a	l’hora	
de	girar	per	les	Avingudes	de	Barcelona	i	Lleida	del	Barri	Santa	Anna-Tió.	(Pregunta	núm.	2,	R.E.	
Núm.	1158,	de	data	07/03/2016).	
	

15. Pregunta	del	Grup	Municipal	del	PP	relativa	a	la	realització	i	confecció	del	nou	ROM.	(Pregunta	
núm.	3,	R.E.	Núm.	1158,	de	data	07/03/2016).	
	

16. Pregunta	del	Grup	Municipal	del	PP	relativa	a	la	poca	visibilitat	existent	en	l’encreuament	entre	
el	carrer	Costa	Brava	i	el	carrer	del	Torrent	Fontsana.	(Pregunta	núm.	4,	R.E.	Núm.	1158,	de	data	
07/03/2016).	
	



 

17. Pregunta	 del	 Grup	 Municipal	 del	 PP	 relativa	 a	 les	 queixes	 veïnals	 per	 accedir	 al	 	 barri	 de	 la	
Floresta.	(Pregunta	núm.	5,	R.E.	Núm.	1158,	de	data	07/03/2016).		
	
	

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

18. Pregunta	 del	 Grup	Municipal	 Crida	 Premià	 de	 Dalt	 relativa	 a	 la	 desaparició	 de	 la	 secció	 “Vull	
parlar	amb	tu”	de	la	revista	municipal	 la	Pinassa	i	 la	 inexistència	de	la	secció	al	web	municipal.	
(Pregunta	núm.	1,	R.E.	núm.	1179,	de	data	07/03/2016).	
	

19. Pregunta	del	Grup	Municipal	Crida	Premià	de	Dalt	relativa	a	la	programació	de	la	setmana	de	la	
Dona	 i	 la	 inclusió	 d’actes	 com	 	 un	 taller	 de	 cuina.	 (Pregunta	 núm.	 2,	 R.E.	 núm.	 1179,	 de	 data	
07/03/2016).	
	

20. Pregunta	del	Grup	Municipal	Crida	Premià	de	Dalt	relativa	a	Can	Batalla.	(Pregunta	núm.	3,	R.E.	
núm.	1179,	de	data	07/03/2016.)	
	

21. Pregunta	del	Grup	Municipal	Crida	Premià	de	Dalt	 relativa	 a	 l’antiga	 fàbrica	de	Can	Mercadal.	
(Pregunta	núm.	4,	R.E.	núm.	1179,	de	data	07/03/2016).	
	

22. Pregunta	del	Grup	Municipal	Crida	Premià	de	Dalt	relativa	al	bus	nit	de	Premià	de	Dalt	a	Mataró.	
(Pregunta	núm.	5,	R.E.	núm.	1179,	de	data	07/03/2016).	
	

23. Pregunta	 del	 Grup	 Municipal	 Crida	 Premià	 de	 Dalt	 relativa	 a	 l’exclusió	 social	 al	 municipi.	
(Pregunta	núm.	6,	R.E.	núm.	1179,	de	data	07/03/2016).	
	

24. Pregunta	del	Grup	Municipal	Crida	Premià	de	Dalt	relativa	al	nou	skatepark.	 (Pregunta	núm.	7,	
R.E.	núm.	1179,	de	data	07/03/2016).	

	
	
Josep	Triadó	i	Bergés	
Alcalde		
	
Premià	de	Dalt,		10	de	març	de	2016	


