
 

 
PLE ORDINARI DE LA CORPORACIÓ 

Dilluns 18 de maig de 2020 

A les 18 hores 

De forma telemàtica 

 

ORDRE DEL DIA 

ALCALDIA 

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (acta núm. 2).- 

2.- Despatx Oficial.- 

 

MOCIONS 

 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-

ACORD MUNICIPAL 

3.- Moció per dur a terme una campanya de control de cens i la creació del banc d’ADN 

dels animals domèstics de Premià de Dalt.- 

 

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT 

4.- Moció per la degoració de la LRSAL i la Llei d’Estabilitat Pressupostària com a mesura 

necessària per afrontar la crisi social i econòmica actual.-  

5.- Moció per l’impuls i millora de l’atenció primària a Premià de Mar i Premià de Dalt.-- 

 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS 

6.- Moció per aplicar en tots els edificis públics el rentat de les mans per no expandir 



 

 
malalties transmissibles.— 

 

7.- INFORME DE REGIDORIES.-- 

- 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 quart trimestre de 

l’any 2019. 

 

- Donar compte del compliment dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, en el quart 

trimestre de 2019. 

 

PRECS I PREGUNTES 

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 

8.- Preguntes relatives a educació.- 

9.- Preguntes relatives als casals d’estiu.- 

10.- Pregunta relativa al tancament dels consultoris.- 

11.- Preguntes relatives al comerç local.- 

12.- Preguntes relatives als expedients de contractació per via d’urgència en motiu de la 

Covid-19.- 

13.- Pregunta relativa a les mocions sobre l’energia fotovoltaica que el Grup Municipal 

d’ERC-AM va presentar en el Ple municipal del mes de febrer.- 

14.- Prec relatiu a ràdio Premià de Dalt.- 

15.- Prec relatiu a la font que hi ha a la Plaça Jordi Pujol.- 

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT 



 

 
16.- Prec relatiu a permetre preguntes ciutadanes als plens telemàtics.-- 

17.- Prec relatiu a garantir la seguretat de les persones al transport i l’espai públic.-- 

18.- Preguntes relatives a l’atenció en situacions de violència masclista.- 

19.- Preguntes relatives a la cobertura de les necessitats educatives.- 

20.- Preguntes relatives a les places residencials.- 

21.- Preguntes relatives a l’espai verd de Can Vilar.- 

 

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS  

22.- Pregunta relativa a la modificació pressupostària de setembre de 2019.-- 

23.- Pregunta relativa al romanent de l’Ajuntament.- 

24.- Preguntes relatives a la Diada de Sant Jordi.-- 

25.- Preguntes relatives al repartiment de plantes i llibres.--  

26.- Preguntes relatives als voluntaris de Serveis Socials.- 

27.- Preguntes relatives al control mèdic dels voluntaris.- 

28.- Pregunta relativa al repartiment d’ordinadors i tablets.-  

29.- Prec per declarar entitat de l’any als treballadors públics i voluntaris de Premià de 

Dalt.- 

30.- Prec per posar en els Plens municipals un punt dedicat exclusivament a la Covid-19.- 

31.- Prec per incrementar la vigilància i el compliment de les mesures de seguretat i 

higiene en els comerços locals.- 

 

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

L’Alcalde,  Josep Triadó Bergés 
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