09/05/2018 Secretària

Us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, que tindrà
lloc el proper dia 14 de maig 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:
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DECRET D’ALCALDIA

ALCALDIA

GOVERNACIÓ

TERRITORI I URBANISME
4. Desestimació del Recurs de reposició presentat pel Sr. Josep Colomer Casanovas,
en representació de l’empresa “COPLANTVI, S.L.”, contra l’acord del Ple de
l’Ajuntament de Premià de Dalt de data 12 de febrer de 2018, pel que s’aprova
definitivament la relació de béns i drets afectats per a l’execució del projecte
d’obra local ordinària denominat “Nova versió del projecte executiu dels
accessos al barri Santa Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i voreres Camí del
Mig”, de Premià de Dalt.
5. Desestimació del Recurs de reposició presentat pel Sr. Miquel Viñals Comajuan,
contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt de data 12 de febrer
de 2018, pel que s’aprova definitivament la relació de béns i drets afectats per
a l’execució del projecte d’obra local ordinària denominat “Nova versió del
projecte executiu dels accessos al barri Santa Anna-Tió pel Camí del Mig,
rotonda i voreres Camí del Mig”, de Premià de Dalt.
6. Desestimació del Recurs de reposició presentat pel Sr. Salvador Serra Prats,
contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt de data 12 de febrer
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3. Aprovació de les Festes Locals de Premià de Dalt per a l’any 2019.
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2. Despatx Oficial.

Triadó Bergés, Josep

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

11. Aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM de Premià de Dalt,
relativa a la regulació de l’article 30.2 de la normativa en relació a la possibilitat
d’executar petites edificacions complementàries als usos principals en els solars
del sistema urbanístic d’equipaments de Premià de Dalt.
12. Aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM de Premià de Dalt,
relativa al canvi de qualificació urbanística de dues parcel·les que actualment
compten amb la qualificació de 13f, ciutat jardí semi-intensiva en agrupació
d’habitatges per a passar a la qualificació 13c, semi-intensiva unihabitatge de
les parcel·les situades a la Plaça de Lluís Companys, números 3 i 4 de Premià de
Dalt.
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10. Determinació del justipreu de la finca número 1 i número 3 que consta a la
relació de béns i drets afectats per a l’execució del projecte d’obra local ordinària
denominat “Nova versió del projecte executiu dels accessos al barri Santa AnnaTió pel Camí del Mig, rotonda i voreres Camí del Mig”, a nom de l’empresa
“COPLANTVI, S.L.”, com a arrendatària de les esmentades finques.
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9. Determinació del justipreu de la finca número 2 que consta a la relació de béns i
drets afectats per a l’execució del projecte d’obra local ordinària denominat
“Nova versió del projecte executiu dels accessos al barri Santa Anna-Tió pel Camí
del Mig, rotonda i voreres Camí del Mig”, a nom de “CORMA, SCCL”, com a
arrendatària de l’esmentada finca.

Triadó Bergés, Josep

8. Determinació del justipreu de la finca número 1 i número 3 que consta a la
relació de béns i drets afectats per a l’execució del projecte d’obra local
ordinària denominat “Nova versió del projecte executiu dels accessos al barri
Santa Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i voreres Camí del Mig”, a nom del Sr.
Miquel Viñals Comajuan, com a propietari de les esmentades finques.
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7. Determinació del justipreu de la finca número 2 que consta a la relació de béns i
drets afectats per a l’execució del projecte d’obra local ordinària denominat
“Nova versió del projecte executiu dels accessos al barri Santa Anna-Tió pel Camí
del Mig, rotonda i voreres Camí del Mig”, a nom del Sr. Salvador Serra Prats, com
a propietari de l’esmentada finca.
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de 2018, pel que s’aprova definitivament la relació de béns i drets afectats per
a l’execució del projecte d’obra local ordinària denominat “Nova versió del
projecte executiu dels accessos al barri Santa Anna-Tió pel Camí del Mig,
rotonda i voreres Camí del Mig”, de Premià de Dalt.

13. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a col·locar rètols de
“Municipi de la República Catalana” sota els cartells que indiquen les entrades
al poble. (R.E. E/002445-2018, de data 04/05/2018).

17. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt de rebuig a la sentència de “La
Manada”. (R.E. E/002513-2018, de data 09/05/2018).

INFORME DE REGIDORIES

HISENDA
-

Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la Llei
Orgànica 2/2012, en el Pressupost de l’exercici 2018.

PRECS I PREGUNTES
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
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16. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a col·locar una placa
“Stolperstein” (“Pedra de Topada”), en honor a Neus Català, davant d’on va
tenir cura dels infants de la colònia Negrín. (R.E. E/002513-2018, de data
09/05/2018).
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15. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt en suport als 9 mestres
inculpats per delictes d’odi a l’institut “El Palau”, de Sant Andreu de la Barca.
(R.E. E/002445-2018, de data 04/05/2018).

Triadó Bergés, Josep

14. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a reposar la bandera robada
i el màstil trencat, destinar els esforços policials contra aquest vandalisme, i
col·locar l’estelada a l’Ajuntament. (R.E. E/002445-2018, de data 04/05/2018).
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MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
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MOCIONS
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19. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al Bike Park. (Pregunta núm. 2, R.E.
E/002444-2018, de data 04/05/2018).
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18. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la plaça Vista Alegre. (Pregunta
núm. 1, R.E. E/002444-2018, de data 04/05/2018).

20. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al pavelló municipal. (Pregunta núm.
3, R.E. E/002444-2018, de data 04/05/2018).

24. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a Ràdio Premià de Dalt. (Pregunta
núm. 11, R.E. E/002444-2018, de data 04/05/2018).
25. Preguntes del Grup Municipal del PP relatives a la Carretera de Premià de Dalt.
(Preguntes núm. 12 i 13, R.E. E/002444-2018, de data 04/05/2018).
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALTCUP-PA
26. Prec del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relatiu a la instància per la Plaça 1
d’Octubre. (Prec núm. 1, R.E. E/002445-2018, de data 04/05/2018).
27. Prec del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relatiu a l’actualització del
Reglament Orgànic Municipal (ROM). (Prec núm. 2, R.E. E/002445-2018, de data
04/05/2018).
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23. Preguntes del Grup Municipal del PP relatives als actes vandàlics a la via pública.
(Preguntes núm. 7 a 10, R.E. E/002444-2018, de data 04/05/2018).
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22. Preguntes del Grup Municipal del PP relatives a la gespa dels camps de futbol.
(Preguntes núm. 5 i 6, R.E. E/002444-2018, de data 04/05/2018).

Triadó Bergés, Josep

21. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la intersecció entre el Torrent
Fontsana i el carrer de la Costa Brava. (Pregunta núm. 4, R.E. E/002444-2018, de
data 04/05/2018).

La Secretària
Mireia Boté Massagué
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L’Alcalde
Josep Triadó Bergés
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Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.

Triadó Bergés, Josep

Nota: Us demano que en el cas que no pugueu assistir-hi, em comuniqueu els motius
que ho justifiquin.
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29. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a actuacions al bosc de
la Torre del Pi/El Carme. (Pregunta núm. 4, R.E. E/002445-2018, de data
04/05/2018).
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28. Preguntes del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relatives als actes vandàlics i
intimidatoris. (Pregunta núm. 3, R.E. E/002445-2018, de data 04/05/2018).

