
DECRET D’ALCALDIA

Us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, que tindrà 
lloc el proper dia 11 de juny de 2018, 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. 4).

2. Despatx Oficial.

3. Renúncia del Sr. Pedro Bailón Díaz al càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
Premià de Dalt.

4. Aprovació de la modificació del conveni 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

5. Moció del Grup Municipal del Partit Popular relativa a l’anunci del final d’ETA. 
(R.E. E/003113-2018, de data 01/06/2018).

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

6. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt a favor dels llaços grocs als 
espais públics i per sancionar a qui els retirin. (R.E. E/003114-2018, de data 
01/06/2018).

7. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt en rebuig a la violència i la 
impunitat policial. (R.E. E/003188-2018, de data 06/06/2018).
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8. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per demanar que s’informi de 
l’estat d’execució de les mocions. (R.E. E/003114-2018, de data 01/06/2018).

INFORME DE REGIDORIES

HISENDA

- Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la Llei 
Orgànica 2/2012, corresponent a la liquidació de l’exercici 2017.

- Donar compte de l’estat d’execució del pressupost, corresponent al primer 
trimestre de l’any 2018.

- Donar compte de l’informe emès per la tresorera 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 corresponents al primer 
trimestre de l’any 2018.

PRECS I PREGUNTES

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP

9. Preguntes del Grup Municipal del PP relatives al nou espai de “Workout” de la 
Cisa. (Preguntes núm. 1 i 2, R.E. E/003113-2018, de data 01/06/2018).

10. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a l’agenda de l’Alcalde. (Pregunta 
núm. 3, R.E. E/003113-2018, de data 01/06/2018).

11. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a l’eficiència energètica dels edificis 
municipals. (Pregunta núm. 4, R.E. E/003113-2018, de data 01/06/2018).
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PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-
CUP-PA

12. Prec del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relatiu a la reposició del màstil i 
l’estelada al monument a l’11 de setembre. (Prec núm. 1, R.E. E/003114-2018, de 
data 01/06/2018).

13. Preguntes del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relatives als rètols de 
municipi adherit a l’AMI. (Pregunta núm. 2, R.E. E/003114-2018, de data 
01/06/2018).

14. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a l’apropiació i 
utilització d’activitats del poble. (Pregunta núm. 3, R.E. E/003114-2018, de data 
01/06/2018).

15. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la senyalització de 
camins i rutes. (Pregunta núm. 4, R.E. E/003114-2018, de data 01/06/2018).

16. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a les cartelleres. 
(Pregunta núm. 5, R.E. E/003114-2018, de data 01/06/2018).

17. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la caseta del rei. 
(Pregunta núm. 6, R.E. E/003114-2018, de data 01/06/2018).

18. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la fàbrica en desús 
de Can Mercadal. (Pregunta núm. 7, R.E. E/003114-2018, de data 01/06/2018).

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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