07/02/2018 Secretària

Us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, que tindrà
lloc el proper dia 12 de febrer 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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Boté Massagué, Mireia

DECRET D’ALCALDIA

ALCALDIA

HISENDA
4. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits.
TERRITORI I URBANISME
5. Aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM del Sector PP2 “Can
Nolla”, de Premià de Dalt.
6. Aprovació inicial de la Modificació Puntual del POUM de Premià de Dalt, relatiu
al canvi de qualificació urbanística de dues parcel·les que actualment tenen la
qualificació de 13f, ciutat jardí semi-intensiva en agrupació d’habitatges per a
passar a la qualificació 13c, semi-intensiva unihabitatge, situades a la Plaça de
Lluís Companys números 3 i 4, de Premià de Dalt.
7. Aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM de Premià de Dalt, relatiu
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.
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3. Aprovació de les bases reguladores específiques per a la concessió d’ajuts
extraordinaris, per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis i de la
instal·lació d’ascensors en els edificis privats inclosos dins l’àmbit delimitat pel
Pla de Barris de Premià de Dalt.
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2. Despatx Oficial.

Triadó Bergés, Josep

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 12).

13. Iniciació de l’expedient per a la determinació del justipreu, mitjançant peça
separada, 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 de “COPLANTVI, S.L.”.
MOCIONS

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
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12. Iniciació de l’expedient per a la determinació del justipreu, mitjançant peça
separada, 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.
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11. Iniciació de l’expedient per a la determinació del justipreu, mitjançant peça
separada, 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”.

Triadó Bergés, Josep

10. Iniciació de l’expedient per a la determinació del justipreu, mitjançant peça
separada, 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”, aprovada definitivament a nom del Sr.
Salvador Serra Prats.
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9. Aprovació definitiva de 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”, i estimació en part de les al·legacions presentades pels afectats.
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8. Aprovació de la verificació del text refós de la Modificació puntual del POUM de
Premià de Dalt, en l’àmbit del sector PA-1 Can Vilar, de Premià de Dalt.
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MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
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14. Moció del Grup Municipal del Partit Popular en contra de la pujada de tarifes
del transport públic. (R.E. E/000552-2018, de data 02/02/2018).

15. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a la creació d’una xarxa
“antirumors” contra el racisme i la xenofòbia. (R.E. E/000553-2018, de data
02/02/2018).

HISENDA

-

Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la Llei
Orgànica 2/2012, en el 4rt 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 quart trimestre
de l’any 2017.

PRECS I PREGUNTES
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
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INFORME DE REGIDORIES
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17. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt d’adhesió al projecte “No puc
esperar!”. (R.E. E/000590-2018, de data 07/02/2018).

Triadó Bergés, Josep

16. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a regular la creació
d’associacions i clubs socials de Cànnabis. (R.E. E/000553-2018, de data
02/02/2018).
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19. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa als camins de sorra del municipi.
(Pregunta núm. 2, R.E. E/000552-2018, de data 02/02/2018).
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18. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la canalització de les rieres.
(Pregunta núm. 1, R.E. E/000552-2018, de data 02/02/2018).

20. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al reciclatge en el municipi.
(Pregunta núm. 3, R.E. E/000552-2018, de data 02/02/2018).

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

24. Prec del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a la millora de les instal·lacions
de ping-pong. (Prec núm. 1, R.E. E/000553-2018, de data 02/02/2018).
25. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa al Consell del Poble.
(Pregunta núm. 1, R.E. E/000553-2018, de data 02/02/2018).
26. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa als problemes
d’il·luminació al poble. (Pregunta núm. 2, R.E. E/000553-2018, de data
02/02/2018).
27. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la màquina de
recollida d’envasos. (Pregunta núm. 3, R.E. E/000553-2018, de data 02/02/2018).
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23. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a les Juntes de Govern Local.
(Pregunta núm. 6, R.E. E/000552-2018, de data 02/02/2018).
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22. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la velocitat. (Pregunta núm. 5, R.E.
E/000552-2018, de data 02/02/2018).
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21. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la zona d’aparcament de la
Floresta. (Pregunta núm. 4, R.E. E/000552-2018, de data 02/02/2018).

L’Alcalde
Josep Triadó Bergés
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Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.
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Nota: Us demano que en el cas que no pugueu assistir-hi, em comuniqueu els motius
que ho justifiquin.

La Secretària
Mireia Boté Massagué

07/02/2018 Alcalde
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