Núm. de Decret i Data:
2020DECR000646 15/04/2020

DECRET D’ALCALDIA
Us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, que tindrà
lloc el proper 20 d’abril de 2020 a les 17:00 hores de forma telemàtica, amb l’ordre del
dia següent:

1.- INFORME DE REGIDORIES EN L’ÀMBIT DE LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SANITÀRIA DE
LA COVID-19.-

ALCALDIA
2.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (acta núm. 1).3.- Despatx Oficial.4.- Ratificació del Decret d’Alcaldia de data 16 de març de 2020, relatiu a l’increment
retributiu del 2% del personal funcionari i laboral de la Corporació.
5.- Modificació de l’acord de designació dels representants de la Corporació en diversos
òrgans col·legiats.-

DESENVOLUPAMENT LOCAL
6.- Aprovació provisional del text refós III de la Modificació puntual del POUM del sector
PP2 “Can Nolla” de Premià de Dalt.-

ECONOMIA
7.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits.-

SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA

8.- Aprovació de l’actualització del Conveni-Tipus, d’assumpció de la Gestió informatitzada
del padró d’habitants de Premià de Dalt (AGIPH), per part de la Diputació de Barcelona,
per adaptar-lo a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.-

MOCIONS
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL
9.- Moció per l’equitat de les activitats extraescolars d’aprenentatge a través del projecte
del Passaport Edunauta, en el marc de l’educació 360.10.- Moció per a la contractació de la figura d’un vetllador per a les escoles de primària,
Marià Manent i Santa Anna, de Premià de Dalt.-

MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT
11.- Moció per establir un canal formal, directe i continu de comunicació i intercanvi
d’informació i propostes entre el Govern i els Grups de l’oposició, amb reunions
telemàtiques setmanals.-

PRECS I PREGUNTES
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL
12.- Preguntes relatives al pàrquing del carrer Oest.13.- Preguntes relatives al workout.14.- Preguntes relatives a la biblioteca Jaume Perich.-

15.- Preguntes relatives a la nova pista esportiva.16.- Preguntes relatives a la sala polivalent de l’escola Santa Anna.17.- Preguntes relatives a la mesa de diàleg amb agents implicats d’educació especial.18.- Prec relatiu a les fonts de l’escola Santa Anna.19.- Preguntes genèriques relacionades amb la Covid-19.20.- Preguntes de l’àmbit Econòmic relacionades amb la Covid-19.21.- Preguntes de l’àmbit de Sanitat relacionades amb la Covid-19.22.- Preguntes de l’àmbit d’Educació relacionades amb la Covid-19.23.- Preguntes de l’àmbit de Serveis Socials relacionades amb la Covid-19.24.- Precs relacionats amb la Covid-19.PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT
25.- Preguntes relatives a les persones amb edat avançada.26.- Preguntes relatives a la situació al municipi i els mitjans municipals per fer front a la
Covid-19.27.- Preguntes relatives als infants i joves del municipi.-

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
28.- Pregunta relativa a l’horari del bus C-14.-

29.- Pregunta relativa al resultat del programa “els Serveis Socials més a prop”.30.- Pregunta relativa al Consell del Poble.31.- Pregunta relativa a la processionària dels pins.32.- Prec relatiu al compliment dels precs fets en altres sessions plenàries.33.- Prec relatiu a la reparació d’una part de la cornisa de l’edifici de l’Associació de veïns
del Remei.34.- Pregunta relativa a les ajudes de la Diputació de Barcelona per a pal·liar els efectes de
la Covid-19.35.- Pregunta relativa a la quantitat de diners que l’Ajuntament deixarà d’ingressar com a
conseqüència de la Covid-19.36.- Pregunta relativa als diners que destinarà l’Ajuntament per ajudar a famílies,
empreses i autònoms durant i després de la crisis sanitària provocada per la Covid-19.37.- Prec per a la creació d’una mesa de treball conjunta.38.- Pregunta relativa al motiu pel qual no s’ha realitzat cap tipus de reunió telemàtica
amb els partits de l’oposició des de l’activació de l’estat d’alarma.-

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.
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