PLE ORDINARI DE LA CORPORACIÓ
Dilluns 15 de juny de 2020
A les 19’30 hores
Sala de Plens de l’Ajuntament de Premià de Dalt

ORDRE DEL DIA

1.- INFORME DE REGIDORIES.HISENDA
-

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 corresponent al primer trimestre
de l’any 2020.

-

Donar compte del compliment dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, en el
primer trimestre de 2020.

-

Donar compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a
l’exercici 2019.

ALCALDIA
2.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (acta núm. 3).3.- Despatx Oficial.4.- Aprovació de la modificació de pressupost núm. 4/2020.-

COMUNICACIÓ I POLÍTIQUES DIGITALS
5.- Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Premià de Dalt al Consorci Local Localret.-

DESENVOLUPAMENT LOCAL
6.- Assumpció de l’exercici de les competències inspectores i sancionadores dels
espectacles públics i les activitats recreatives a favor de l’Ajuntament de Premià de
Dalt.-

MOCIONS

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS PER PREMIÀ DE DALT-NOU
IMPULS I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA
7.- Moció sobre la gestió del procés de reobertura escolar a Premià de Dalt.-

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL
8.- Moció per exigir al govern espanyol el pagament immediat de les prestacions
econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació
temporal d’ocupació.9.- Moció pel control de les mocions aprovades al Ple de l’Ajuntament de Premià de
Dalt.--

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CRIDA PREMIÀ DE DALT
10.- Moció per l’impuls de mesures comunitàries i educadores de foment de la cohesió
social i la convivència.--

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
11.- Moció per a preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa
salarial en la situació provocada per la crisi de la Covid-19.12.- Moció per a que Premià de Dalt sigui municipi amigable per a persones amb
alzheimer.13.- Moció contra la intervenció dels estalvis dels Ajuntaments per part del govern
espanyol.-

PRECS I PREGUNTES
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL
14.- Pregunta relativa als rumors en relació a les tasques que exerceix una persona que
no és empleat public de la Corporació.-15.- Pregunta relativa a la possibilitat de rectificar una informació publicada al web de
l’Ajuntament.-16.- Preguntes relatives a la moció que es va aprovar en el Ple del mes d’abril que
acordava establir un canal de comunicació formal entre govern i grups municipals de
l’oposició.17.- Pregunta relativa als nous espais que s’hauran d’habilitar per a les escoles a
conseqüència de la Covid-19.18.- Preguntes relatives a la tornada del mercat ambulant.19.- Preguntes relatives als ajuts per la compensació de les pèrdues econòmiques com a
conseqüència de la Covid-19.20.- Pregunta relativa als actes incívics del barri cotet.21.- Prec relatiu a l’efectivitat dels canals de comunicació amb l’Ajuntament.22.- Prec relatiu a les informacions que es pengen al web de l’Ajuntament.-

PREC I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT
23.- Prec relatiu a reprendre les reunions entre govern i oposició tal com es va acordar i
aprovar.-24.- Preguntes relatives als canvis pressupostaris a adoptar per afrontar la crisi.-25.- Preguntes relatives als tests de la Covid-19.26.- Preguntes relatives a ensenyament i joventut.27.- Preguntes relatives al retorn al funcionament habitual de l’administració.28.- Preguntes relatives als comerços.29.- Pregunta relativa a mesures per a vianants.--

PREC I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
30.- Pregunta relativa als ajuts per pagar el lloguer dels habitatges.-31.- Preguntes relatives als ajuts al pagament del lloguer per part de la Generalitat de
Catalunya.32.- Pregunta relativa a la possibilitat de crear una comissió de treball post Covid-19.-33.- Preguntes relatives a l’ajut per part de la Diputació de Barcelona dins el programa
específic “Cap municipi enrere”.--34.- Pregunta relativa als EPIs.35.- Pregunta relativa a la residència geriàtrica de Ca N’Amell de Premià de Mar.36.- Pregunta relativa a la seguretat en el municipi.-37.- Preguntes relatives a les ocupacions dels habitatges.—
38.- Pregunta relativa a les sentències sobre la utilització de banderes no oficials.-

39.- Prec relatiu a la reposició de senyals de senders i panells.-

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

L’Alcalde
Josep Triadó Bergés

