
 

 
PLE ORDINARI DE LA CORPORACIÓ 

Dilluns 21 de setembre 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. 5).- 

3.- Despatx Oficial.- 

4.- Aprovació de la modificació de pressupost núm. 5/2020.- 

 

OCUPACIÓ 

5.- Aprovació del Conveni de delegació parcial de competències al Consell Comarcal del 

Maresme en matèria de protecció de la salubritat pública, en el marc de la política activa 

d’ocupació del programa Treball i Formació, línia extraordinària Covid-19.- 

 

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 

6.- Modificació del catàleg de llocs de treball i de la plantilla orgànica del personal de la 

Corporació per a l’exercici 2020.-  

 



 

 
SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 

7.- Aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitants de Premià de Dalt.- 

 

MOCIONS 

 

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS PER PREMIÀ DE DALT I PARTIT 

SOCIALISTA DE CATALUNYA 

8.- Moció per a la suficiència financera dels ens locals.-  

 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT 

9.- Moció per a l’elaboració d’un codi ètic municipal.--- 

 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS 

10.- Moció per a l’elaboració d’un Pla municipal en contra de l’ocupació il·legal 

d’habitatges.-  

 

PRECS I PREGUNTES 

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

CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 

11.- Preguntes relatives a les mocions presentades en el Ple del mes de febrer sobre la 

instal·lació de plaques fotovoltaiques en habitatges particulars.--- 

12.- Preguntes relatives a la compra d’un Chromebook com a material bàsic.- 

13.- Pregunta relativa al pont per accedir al clos arqueològic del poblat iber de la Cadira 

del Bisbe.- 



 

 
14.- Preguntes relatives a la sala polivalent Santa Anna.- 

15.- Preguntes relatives a l’escola-institut de l’escola Santa Anna.- 

16.- Preguntes relatives a la tanca que barrava l’accés des del carrer Tordera cap a la nova 

urbanització de la Cisa.- 

17.- Preguntes relatives a l’antic local de recaptació del carrer Teixidores.- 

18.- Prec relatiu a la millora de la sortida peatonal de Can Vilar a la Riereta.- 

19.- Prec relatiu a la reorganització de les places d’aparcament del pàrquing de la Fàbrica. 

20.- Prec relatiu a la connexió wifi al menjador de l’escola Santa Anna.- - 

21.- Prec relatiu a la moció sobre mobilitat al municipi.- 

 

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT 

22.- Preguntes relatives a la realització de tests per la Covid-19.-- 

23.- Preguntes relatives a la represa de les classes.-- 

24.- Pregunta relativa al centre residencial Llar Carme.- 

25.- Preguntes relatives a l’atenció primària.- 

26.- Preguntes relatives a l’atenció ciutadana i les mesures laborals.- 

27.- Preguntes relatives a la revista municipal.- 

28.- Preguntes relatives a l’antic Ajuntament.- 

 

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS  

29.- Preguntes relatives a l’àrea de Cooperació internacional.-- 

30.- Pregunta relativa a l’aparcament al barri de la Floresta i Can Vilar.- 



 

 
31.- Pregunta relativa al Consell del Poble.-- 

32.- Pregunta relativa a les ajudes a persones amb mobilitat reduïda.- 

33.- Preguntes relatives a l’eficàcia de les mesures dutes a terme durant el confinament.-- 

34.- Preguntes relatives a l’economia local.— 

35.- Preguntes relatives als actes de la Diada.- 

36.- Prec relatiu a les tasques de neteja i manteniment de l’autopista a l’alçada de Premià 

de Dalt.- 

37.- Prec relatiu al mercat ambulant de fruites i verdures.- 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

 

L’Alcalde 

Josep Triadó Bergés 
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