PLE ORDINARI DE LA CORPORACIÓ
Dilluns 19 d’octubre de 2020
A les 19’30 hores
De forma telemàtica

ORDRE DEL DIA

1.- INFORME DE REGIDORIES.-

ALCALDIA
2.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (acta núm. 6).3.- Despatx Oficial.-

ECONOMIA I PROJECTES ESTRATÈGICS
4.- Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs
municipals per a l’exercici 2021.-

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ
5.- Modificació del catàleg de llocs de treball i de la plantilla orgànica del personal de la
Corporació per a l’exercici 2020.-

MOCIONS

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT
6.- Moció per a la creació d’un reglament dels mitjans de comunicació locals.MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
7.- Moció per impulsar la instal·lació de parades de bus nocturnes per evitar agressions
sexistes i reduir el risc d’assetjament a les dones.-

PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL
8.- Pregunta relativa a la compra de bosses biodegradables per a la recollida dels
excrements dels gossos.---9.- Pregunta relativa al projecte de la piscina.-10.- Preguntes relatives a la passarel·la que dona accés al poblat iber de la Cadira del
Bisbe.-11.- Pregunta relativa a la nova promoció d’habitatges a la Riera de Sant Pere.-12.- Pregunta relativa a la reinversió de diners procedents de la partida pressupostària de
Cultura cap a Serveis Socials.13.- Prec relatiu a la substitució del paviment de llosetes de formigó del carrer Teixidores.14.- Prec relatiu a l’incivisme durant les hores d’entrada i sortida de l’escola Santa Anna.-15.- Prec relatiu a que tots els centres escolars del poble tinguin el mateix tracte que
l’escola Marià Manent.-16.- Prec relatiu a les jardineres de formigó del municipi.--

17.- Prec relatiu a l’horari de la Comissió Informativa i Junta de Portaveus.-- -

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT
18.- Prec relatiu a la realització d’un debat públic sobre el ROM.--19.- Pregunta relativa a les pintades que inciten l’odi.--20.- Preguntes relatives a les màquines per reciclar envasos.-21.- Pregunta relativa als òrgans de participació.-22.- Preguntes relatives als controls per radar.--

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
23.- Pregunta relativa a la taxa per a la col·locació de propaganda a la façana de
l’Ajuntament.24.- Pregunta relativa als vehicles abandonats.-25.- Pregunta relativa als resums dels Plens que apareixen en el web municipal.-26.- Pregunta relativa a si l’Ajuntament disposa d’una auditoria d’eficiència energètica dels
edificis públics.-27.- Preguntes relatives a la nova Associació de Comerciants de Premià de Dalt.--28.- Prec relatiu a la realització d’una campanya solidària de recollida d’aliments durant el
Nadal.-29.- Prec relatiu al local de l’oposició.-

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

