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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.-

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- INFORME DE REGIDORIES
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=20.0&endsAt=102

ALCALDIA
2. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA NÚM. 5)
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=1022.0&endsAt=1
 Sotmesa l’acta número 5 a votació, s’acorda la seva aprovació per unanimitat dels
presents sense esmenes.

3. DESPATX OFICIAL
La Sra. Secretària dona lectura del següent Decret:
“APROVACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE NOVES VIES PÚBLIQUES A L’ORDENANÇA
REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT LIMITAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA, SOTA
CONTROL HORARI, DEL TERME MUNICIPAL DE PREMIÀ DE DALT
ANTECEDENTS
En data 10 d’abril de 2017, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària, va aprovar
inicialment l’Ordenança reguladora de l’estacionament limitat de vehicles a la via pública,
sota control horari, del terme municipal de Premià de Dalt.
En data 9 de juny de 2017, va esdevenir aprovada definitivament després que durant el
període d’exposició pública de 30 dies hàbils no s’hagués presentat cap al·legació.
En data 4 de juliol de 2017, el text íntegre de l’Ordenança esmentada va ser publicat al
BOPB.
En data 18 de setembre de 2017, per Decret d’Alcaldia es va aprovar la inclusió de noves
vies a l’ordenança, a l’apartat 3.2 Zona 2 Blava.
En data 29 d’abril de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar la modificació de
l’Ordenança reguladora de l’estacionament limitat de vehicles a la via pública, sota
control horari, del terme municipal de Premià de Dalt, amb la inclusió d’un nou apartat
3.3 Zona 3 Blava i la inclusió de noves vies a l’apartat 3.2 Zona 2 Blava.
En data 6 de juliol de 2020, mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 2020DECRE001104, es va
aprovar la inclusió de noves vies a l’apartat 3.3 Zona 3 Blava.

Vist l’informe tècnic de data 7 de setembre de 2020, del Cap operatiu de la Policia
Municipal, Sr. José Maria Aguayo, en el qual es fa constar que caldria incloure la plaça
Vista Alegre a l’apartat 3.3 Zona 3 Blava de l’Ordenança.
NORMATIVA
Vista la disposició addicional de l’Ordenança que estableix que l’Alcalde (o òrgan en qui
delegui) podrà, prèvia emissió dels oportuns informes tècnics preceptius i donant posterior
compte al Ple de la Corporació, modificar, ja sigui per ampliació o reducció, els dies, hores
i vies d’estacionament limitat, sense necessitat de procedir a la tramitació d’un expedient
de modificació de l’Ordenança.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,
RESOLC
1. AMPLIAR el nombre de vies incloses a l’Ordenança reguladora de l’estacionament
limitat de vehicles a la via pública, sota control horari del terme municipal de
Premià de Dalt, amb la Plaça Vista Alegre, dins l’apartat 3.3.1 Vies d’influència
afectades, de la Zona 3 blava.
2. APROVAR el Text Refós de l’Ordenança Reguladora de l’estacionament limitat de
vehicles a la via pública, sota el control horari del terme municipal de Premià de
Dalt, el qual conté les modificacions aprovades en data 7 de juliol de 2017
(publicada al BOPB en data 19 de juliol de 2017), en data 29 d’abril de 2019
(publicada al BOPB en data 17 de maig de 2019), en data 6 de juliol de 2020
(publicada al BOPB en data 22 de juliol de 2020) més la nova proposta d’ampliació,
amb la via que s’especifica en el punt anterior.
3. PUBLICAR al BOPB la modificació de l’article 3.3.1, amb l’ampliació de la via
mencionada en el primer acord.
4. DONAR COMPTE al Ple, a la propera sessió que se celebri.”
La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords:
“1. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 14 de setembre de 2020,
va acordar contractar, a l’ampara del contracte d’obra o servei de durada
determinada i d’interès social, regulat per l’art. 15 del RDL 1/1995, de 24 de març,

pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors, al senyor Juan José
Ávila López, com a peó de jardineria, de l’actuació ocupacional “Qualitat als parcs i
zones verdes del barri”, amb una dedicació de 37,5 hores setmanals i una
retribució bruta mensual de 1.474,13 € (Sou base: 595,22 €; Millora: 668,32 € i P.P
Extra: 210,59) des del 16 de setembre de 2020 al 15 de març de 2021.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=1035.0&endsAt=1

4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 5/2020
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“Iniciat l’exercici 2020 s’han donat una sèrie de circumstancies econòmiques, socials,
organitzatives i d’urgència que porten a plantejar una modificació del pressupost vigent per a
recollir diferents actuacions que s’han de dur a terme i que s’exposen a la Memòria de
l’expedient.
Aquesta modificació es considera absolutament necessària en quan suposarà per una banda,
adequar les instal·lacions de diferents edificis municipals a la nova legalitat i per una altra
banda, permetrà la reposició de dos vehicles imprescindibles per al correcte
desenvolupament de les tasques de la brigada.
Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l’article 177 i 179 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, així
com els articles 34 i següents del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril per transferències
entre partides així com per romanent líquid de tresoreria procedent de l’exercici anterior.
Atès que s’han donat circumstàncies i necessitats posades de manifest per diferents
departaments i que eren de difícil o impossible previsió en l’elaboració del pressupost per les
quals no es disposa de crèdit en el pressupost, o altres per a les quals no es disposa de crèdit
suficient al pressupost, es proposa la següent modificació de pressupost per Crèdits
extraordinaris i Suplement de crèdit finançada amb Transferències negatives i amb
Romanent Lliure de Tresoreria:
CREDIT EXTRAORDINARI
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

402/1532/63400
351/333/62900
311/430/22600

Vehicles de reposició
Altres inversions museu
Despeses Coworking

CREDIT
INICIAL
0,00
0,00
0,00

SUPLEMENT TOTAL
115.500,00
965,58
3.871,00

115.500,00
965,58
3.871,00

205/130/46500
Transferències CCM
SUPLEMENT DE CRÈDIT
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

403/150/22706

Redaccio projectes urbanisme

0,00

1.500,00

1.500,00

CREDITS
SUPLEMENT TOTAL
INICIAL
37.000,00 29.040,00
66.040,00

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
APLICACIÓ
302/231/22799
323/326/48909
401/342/21200
401/920/63200
402/1532/63300
403/165/22706
403/165/61900

CREDIT
INICIAL
Sad Dependència I Social
92.250,00
Transferències Entitats E.Musica 390,00
Manteniment
Instalacions
39.705,30
Esportives
Reforma Edificis
33.500,00
Eines i maquinària brigada
4.000,00
Contracte
manteniment
89.000,00
enllumenat public
Reposició Enllumenat Public
667.882,16
DESCRIPCIÓ

TOTAL
SUPLEMENT
17.340,00
109.590,00
392,00
782,00
31.500,02

71.205,32

121.000,00
2.000,00

154.500,00
6.000,00

3.136,12

92.136,12

4.154,24

672.036,40

Amb un total de 330.398,96 euros
Vist l’expedient tramitat per modificar el pressupost per Crèdits extraordinaris, Suplements
de crèdit i Transferències de crèdit, d’acord amb el que disposen els articles 177 i 179 del
TRLLRHL, aprovat pel RDL 2/2004, els articles 35 a 38 del RD 500/1990 i els articles 6.2 i 6.3.
de les Bases d’Execució del pressupost de 2020.
Vist l’informe d’Intervenció.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, proposo al
Ple l’adopció dels següents
ACORDS :
1. APROVAR la Modificació del Pressupost despeses núm. 05/2020 consistent en la
INCORPORACIÓ DE CRÈDIT, SUPLEMENT DE CREDIT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
finançats amb Transferències negatives de diferents aplicacions (inclòs el Fons de
Contingència) i amb Romanent Lliure de Tresoreria per un import total de
330.398,96 €

2. EXPOSAR al públic el present acord, durant el termini de quinze dies, mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, segons estableixen l'art. 177.2 del RD
2/2004 pel que s’aprova el text refós de la LRHL i 38 del RD 500/1990 en relació a
l'art. 169 del RD 2/2004, 20 i 22 del RD 500/1990. Considerar l’acord com a definitiu,
si transcorregut el termini d'exposició pública no es presenta cap reclamació, no
essent necessària l'adopció d'un nou acord.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=1110.0&endsAt=3
 Sotmesa la proposta a votació, per 11 vots a favor (JUNTS i PSC) i 6 abstencions
(ERC-AM, CRIDA i Cs) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

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
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“El Consell Comarcal del Maresme participa en el Programa Treball i Formació, política
activa d’ocupació del Servei d’ocupació de Catalunya regulada per l’Ordre TSF/156/2018,
de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per al programa Treball i Formació, l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, de
modificació de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de
febrer, de modificació de l’Ordre TSF 156/2018, de 20 de setembre i la Resolució
TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s’obre la convocatòria extraordinària per a l’any
2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, previstes al
Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de
transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19
(SOC- Treball i Formació COVID-19).
Que el Programa de Treball i Formació Covid-19 es destina a pal·liar situacions derivades
del Covid-19, consistent en projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones
treballadores, especialment aquelles que s’han quedat sense feina amb motiu de la crisi
del Covid-19 i per aquelles que tenen més dificultat d’accés al mercat laboral, per mitjà
d’accions d’experiència laboral i accions de formació transversal. En concret la mesura de
Treball i Formació línia COVID-19 anirà adreçada a aquelles persones que han perdut la

feina a partir del 16 de març de 2020 i a persones en risc de caure en situació d’atur de
llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts.
Que el Consell Comarcal del Maresme és l’entitat encarregada de la contractació i
formació de les persones treballadores que han de realitzar el treball efectiu en els
municipis interessats en participar en programa.
Que l’Ajuntament està interessat en participar en el projecte que portarà a terme el
Consell Comarcal del Maresme. El projecte consisteix en la contractació d’un/a agent cívic
per un termini de 9 mesos, a jornada completa. El programa combina ocupació i formació
transversal com a mesura per millorar l’ocupabilitat de la persona treballadora. El/la
candidat/a ha de ser una persona inscrita al SOC com a demandant d’ocupació no
ocupada (DONO) a partir del 16 de març de 2020, i ha de realitzar actuacions de suport a
la represa de l’activitat per raó de la reactivació econòmica afectada per la COVID-19.
Que el projecte, no estructural, de caràcter públic i social és el següent:
NOM LINIA

Nº
PERFIL
NOM DEL PROJECTE A
PROFESSIONALS PROFESSIONAL EXECUTAR AL MUNICIPI

COVID9

1

Agent Cívic

Informació mesures de
prevenció Covid-19

Que la finalitat és la de donar informació relacionada amb les mesures de prevenció
referents a la Covid19 en el mercat ambulant, mercat municipal, control d’aforament als
actes a l’aire lliure i/o en espais tancats i suport d’informació als vilatans, en els
departaments municipals que així ho requereixin.
Vist que en data 30 de juliol d’enguany, el Consell Comarcal del Maresme va notificar a
l’Ajuntament de Premià de Dalt la necessitat d’aprovació del conveni de la delegació
parcial de competències, per a l’execució del projecte en el marc de la política activa
d’ocupació del Programa Treball i Formació, línia extraordinària COVID-19.
Vist que el primer punt del conveni, corresponent a l’objecte i actuacions a realitzar,
indica que l’Ajuntament de Premià de Dalt és titular de les competències pròpies en
matèria protecció de la salubritat pública, i que delega parcialment aquesta competència
en el Consell Comarcal del Maresme per a l’execució del projecte especificat.
Vist que la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya que s’atorga al Consell Comarcal
servirà per sufragar les despeses de contractació de la persona que ha d’executar el
projecte indicat anteriorment.

Vista la memòria tècnica justificativa emesa per la Tècnica del Servei d’Ocupació de la
Corporació, Sra. Virginia Merlos Carrasco, de data 6 d´agost d´enguany.
Vist l´informe jurídic favorable emès per la Secretaria de la Corporació de data 7 de
setembre de 2020.
Vist que un cop aprovat i signat el conveni, aquest s'inscriurà al Registre de convenis.
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant decret de data 26 de juny de 2019, proposo al
Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el conveni i el seu annex de la 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 del Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’execució del projecte següent:
NOM LINIA

Nº
PROFESSIONALS

PERFIL
PROFESSIONAL

NOM DEL PROJECTE A
EXECUTAR AL MUNICIPI

COVID9

1

Agent Cívic

Informació mesures de
prevenció Covid-19

Segon.- FACULTAR al Sr. Josep Triadó i Bergés, Alcalde de l’Ajuntament de Premià de
Dalt, per a procedir a la signatura del corresponent conveni.
Tercer.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Quart- COMUNICAR l’adopció del present acord al Consell Comarcal del Maresme per al
seu coneixement i efectes.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=3010.0&endsAt=3
 Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC, CRIDA i
Cs), dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per unanimitat
dels presents.

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
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=3302.0&endsAt=3
 A proposta d’ALCALDIA, s’acorda RETIRAR aquest punt de l’ordre del dia.

SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA
7. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS DE PREMIÀ
DE DALT
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“D’acord amb el procediment de revisió de les xifres de la població de Premià de Dalt a
data 1 de gener de 2020, tal com consta a l’annex I, adjunt, efectuat entre l’INE, la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Dalt, i resoltes les discrepàncies
trobades en els fitxers tractats, s’ha obtingut la xifra final d’habitants de Premià de Dalt
que es detalla més avall.
Vist el Capítol IV del Títol II del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, aprovat per Reial Decret 1690/86, d’11 de juliol, modificat per Reial
Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
Vista la Resolució de 13 de setembre de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es publica la
Resolució de 20 de juliol de 2018, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de
la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les
Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntament sobre gestió del padró
municipal i el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població (BOE
número 228, de 20 de setembre de 2018).
En virtut del que disposa el Conveni de gestió de Padró Municipal d’Habitants signat entre
aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona, Departament d’Estadística i Població.
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 31 d’octubre de 2019, es
proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR, d’acord a la normativa exposada, el detall numèric d’habitants
corresponent a la xifra anual de població de referència 1 de gener de 2020, conforme al
resum següent:

Homes
5.198

Dones
5.243

Total habitants de dret
10.441”

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=3330.0&endsAt=3
 Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC, CRIDA i
Cs), dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per unanimitat
dels presents.

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
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat de
resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les entitats i
també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per les quals no estem preparats.
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, l’administració
més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les nostres veïnes i veïns,
se’ns ha posat a prova una vegada més en situacions d’emergència i, aquesta vegada, de
manera generalitzada a tot el país. Tant els electes com les treballadores i treballadors
públics hem actuat amb esperit de servei en benefici de les nostres respectives comunitats
locals.
Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats per
afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures urgents per a
la recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en evidència la fragilitat dels
mitjans locals, la manca d’eines per afrontar-ho i l’escassetat de recursos econòmics i
financers per a poder assumir les solucions de futur amb garanties.
La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla de
despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a les

mesures d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al cap dels
anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert aquelles mesures han estat els ens locals.
El compliment dels objectius de dèficit, la limitació de l’endeutament, l’aplicació de
mesures econòmiques i financeres, s’han aplicat a les hisendes locals. Però aquest
compliment modèlic, no serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I menys si no podem
disposar ni tan sols dels propis recursos que els ajuntaments hem acumulat gràcies a la
bona gestió i en compliment de la normativa abans citada.
Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia crisi
sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures efectives
per la inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la greu tensió
que viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous instruments legislatius i
econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a la conjuntura inicial, però també
estructural que enforteixin les administracions locals de cara al futur.
La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments
jurídics que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències pròpies i
els serveis impropis que es presten habitualment, i més en crisis com la que estem patint.
Al costat d’aquest principi, hem de reivindicar també l’autonomia local. Més enllà de
l’harmonització financera de totes les administracions i fixar en coresponsabilitat les
limitacions que corresponen, no se’ns poden imposar més tuteles que ens limitin
l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de ser de la ciutadania, i que
s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la pròpia ciutadana.
En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en l’ordenament
jurídic que obliguen als Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el Govern de l’Estat i la
FEMP van signar un acord, el passat 4 d’agost, per “contribuir des dels municipis a
desenvolupar una mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i polítiques de cures i suport a la
cultura” que es va plasmar normativament en el Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de
mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals. Les
propostes que s’incorporen en aquest acord i en el posterior Reial Decret Llei, malgrat que
posen a disposició dels Ajuntaments recursos econòmics, ho fan establint unes condicions
que no s’adeqüen a les reivindicades del municipalisme català. Enlloc de facilitar l’ús de
romanents de tresoreria per a despeses generals per part dels ajuntaments, se n'estableix
la transferència voluntària de la seva totalitat, com a préstec, a l'Administració General de
l'Estat, que el retornarà en un termini de quinze anys a partir de 2022. Com a
contrapartida, s'habilita un crèdit extraordinari de 5.000 milions d'euros al qual només
tindran accés, en proporció a l'aportació que facin a l'Estat, els municipis que transfereixin

els seus romanents, amb els riscos de liquiditat que això els podrà comportar, flexibilitzant
únicament la regla de la despesa per a l’any 2020, i generant un greuge respecte als
municipis que no disposen en l’actualitat de romanents.
Coneixedors de què el Reial Decret Llei 27/2020 ha de passar el tràmit parlamentari, (els
grups municipals xxx proposen) al Ple de l’Ajuntament de XXXX, eleven l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el desacord de l’Ajuntament de Premià de Dalt a l’acord signat per
la FEMP i el Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a
desenvolupar una mobilitat sostenible, l’agenda urbana i polítiques de cures i suport a la
cultura”, i instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a recollir les reivindicacions
financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció, tot i garantint el crèdit
extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una
dotació mínima a fons perdut de 5.000M€.
SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a
modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les
administracions locals en la resposta a la present crisi.
TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals puguin
disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-los a
mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals. A la
vegada, que es garanteixi l’accés dels ens locals que no tinguin aquesta possibilitat al
crèdit estatal extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i social de les entitats
locals i evitar, d’aquesta forma, municipis de segones velocitats.
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari
incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150
milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar
resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les mesures necessàries per
reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la
pandèmia.
CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament
amb les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les
administracions locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves
regulacions i plans de desconfinament que s’han regulat durant aquests mesos. L’objectiu

d’aquesta quantificació és que s’habiliti la corresponent línia de compensació econòmica a
les administracions locals d’unes despeses que no els corresponen.
SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la
Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol
nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i
econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries.
SETÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament
de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat Espanyol,
a la FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups
parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana de Municipis
(ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per a poder fer el seguiment del
suport de les mesures proposades en les administracions locals del nostre país.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=3391.0&endsAt=4
 Sotmesa la moció a votació, per 17 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC, CRIDA i Cs),
dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per unanimitat
dels presents.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT
9. MOCIÓ PER A L’ELABORACIÓ D’UN CODI ÈTIC MUNICIPAL
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“Des de la Crida apostem per la transparència, l’ètica i el bon govern, així com per la
racionalització dels costos polítics de l’Ajuntament, i creiem que cal una eina que asseguri
unes conductes ètiques i permeti que la ciutadania en pugui fer seguiment.
Per això, proposem l’elaboració (com ja han fet molts municipis) d’un codi ètic, de
conducta i bon govern per a l’Ajuntament, especialment per a l’equip de govern, membres
del Ple i altres òrgans i ens dependents, i càrrecs de confiança, i extensible a la resta de
persones amb càrrecs o llocs de treball vinculats de forma directa o indirecta a
l’Ajuntament i ens que en depenguin.

Aquest codi ètic també hauria d’afectar, seguint la línia de la llei de transparència i de
codis ètics d’altres municipis i administracions, qualsevol empresa, societat o ens
dependent de l’Ajuntament, així com les empreses que aquests o el propi Ajuntament
contractin o hi estableixin convenis o altres relacions.
Creiem que el codi ètic s’ha d’elaborar i aprovar entre tots els grups municipals, de
manera transparent, i obert a la participació de la ciutadania i entitats que hi tinguin
interès, així com garantint mecanismes per permetre’n el seguiment i avaluació per part
d’aquests.
Proposem iniciar-ne l’elaboració, prenent com a referència codis aprovats en altres
municipis i administracions, i amb especial atenció el codi ètic del Consell Comarcal del
Maresme, i partint de les propostes dels diferents grups municipals.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
1. Iniciar, tan aviat com sigui possible, l’elaboració, entre els diferents grups municipals,
d’un codi ètic municipal.
2. Ens comprometem a elaborar-lo de manera transparent i participativa, comptant, a
més dels grups municipals, amb la ciutadania i les entitats que hi vulguin fer
aportacions.
3. Garantirem mecanismes que en permetin el seguiment i l’avaluació per part de la
ciutadania i de les entitats que hi puguin estar interessades.
4. Difondre aquests acords a través de tots els mitjans municipals.”
 Per unanimitat dels presents, s’acorda la incorporació d’una esmena, passant a tenir
la moció el redactat que es transcriu a continuació:
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“Des de la Crida apostem per la transparència, l’ètica i el bon govern, així com per la
racionalització dels costos polítics de l’Ajuntament, i creiem que cal una eina que asseguri
unes conductes ètiques i permeti que la ciutadania en pugui fer seguiment.
Per això, proposem l’elaboració (com ja han fet molts municipis) d’un codi ètic, de
conducta i bon govern per a l’Ajuntament, especialment per a l’equip de govern, membres
del Ple i altres òrgans i ens dependents, i càrrecs de confiança, i extensible a la resta de
persones amb càrrecs o llocs de treball vinculats de forma directa o indirecta a
l’Ajuntament i ens que en depenguin.

Aquest codi ètic també hauria d’afectar, seguint la línia de la llei de transparència i de
codis ètics d’altres municipis i administracions, qualsevol empresa, societat o ens
dependent de l’Ajuntament, així com les empreses que aquests o el propi Ajuntament
contractin o hi estableixin convenis o altres relacions.
Creiem que el codi ètic s’ha d’elaborar i aprovar entre tots els grups municipals, de
manera transparent, i obert a la participació de la ciutadania i entitats que hi tinguin
interès, així com garantint mecanismes per permetre’n el seguiment i avaluació per part
d’aquests.
Proposem iniciar-ne l’elaboració, prenent com a referència codis aprovats en altres
municipis i administracions, i amb especial atenció el codi ètic del Consell Comarcal del
Maresme, i partint de les propostes dels diferents grups municipals.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
1. Iniciar, tan aviat com sigui possible, l’elaboració, entre els diferents grups
municipals, d’un codi ètic municipal.
2. Ens comprometem a elaborar-lo de manera transparent i participativa, comptant, a
més dels grups municipals, amb la ciutadania i les entitats que hi vulguin fer
aportacions, així com el registre i notificació de les actuacions o conductes que es
denunciïn o corregeixin a partir de la implementació d'aquest codi ètic.
3. Garantirem mecanismes que en permetin el seguiment i l’avaluació per part de la
ciutadania i de les entitats que hi puguin estar interessades.
4. Difondre aquests acords a través de tots els mitjans municipals.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=4056.0&endsAt=4
 Sotmesa la moció a votació, per 6 vots a favor (ERC-AM, CRIDA i Cs), i 11 vots en
contra (JUNTS i PSC) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.

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

La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“Los delitos de okupación de edificios y viviendas, calificados como “usurpación” y
tipificados en el Código Penal como utilización de inmuebles ajenos sin autorización, con o
sin violencia, han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años en
Premià de Dalt.
Es necesario actuar en defensa de la ley y la propiedad privada. La okupación es un acto
ilegal que merece el reproche de los poderes públicos. Convierte a los dueños y a los
vecinos en víctimas. En efecto, las comunidades de vecinos también sufren del deterioro
de la convivencia, siendo, por ejemplo, el tráfico de drogas de los llamados narcopisos, el
caso más extremo. Por su parte, los propietarios e inquilinos se encuentran ante la
imposibilidad de entrar en su propia vivienda al volver de unas vacaciones o de una corta
ausencia. Así, a causa de la escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los
procedimientos judiciales, estos dueños y vecinos se enfrentan a un grave problema que,
hoy por hoy, carece de solución rápida, justa y eficaz. Y por si fuese poco los números de la
okupación nos ofrecen un retrato aún más preocupante: las ocupaciones ilegales han
experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años en Premià de Dalt, como
pasó en el barri del Remei, hace unos meses, o en el barri Santa Anna-Tió.
La Administración más directamente implicada en la problemática ocasionada por la
okupación ilegal de viviendas es la Administración Local. Es indudable que hay una
problemática en la seguridad y convivencia ciudadana cuya responsabilidad ha de recaer
sobre los Ayuntamientos. Estas Administraciones son las más próximas a los ciudadanos y
las que deben ofrecer una respuesta más inmediata a un fenómeno que tanto está
perjudicando a los vecinos. Sería ilógico que aquella Administración a la que los
ciudadanos le exigen respuesta, precisamente, estuviera desamparada por las leyes por
no habilitarles con las potestades adminitrativas adecuadas.
Por ello, hay que reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la
seguridad y convivencia ciudadana en casos de okupaciones ilegales de viviendas,
facultándolos para facilitar las acciones de desalojo de los propietarios de una okupación
ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadana.
El fenómeno de la okupación crece año tras año en España, y es Cataluña quien lidera el
número de Comunidades Autónomas donde se producen más okupaciones, una media de
600 al mes y 20 al día desde enero a junio de este año.
Desde el Gobierno de España, las Cortes Generales y la Generalitat de Catalunya se deben
promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad
privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y luchar contra la okupación
ilegal de viviendas, habilitando a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de
inmuebles okupados ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos
y endureciendo las sanciones penales de los delitos que tratan sobre ocupaciones ilegales

de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las cosas, que sean
promovidas por organizaciones delictivas con ánimo de lucro o como medio para cometer
otros delitos, como la trata con fines de explotación sexual o el tráfico de drogas.
Dado que el Ayuntamiento es la Administración más cercana al ciudadano junto a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo a las Policías Locales, se les debe
habilitar la potestad de entrada, registro e identificación de los okupantes de viviendas y
otras edificaciones a desalojar por los okupantes ilegales de los inmuebles, cuando
revistan características de delito, y así ayudar a remediar los efectos de la okupación.
Finalmente, hay que evitar que la okupación ilegal pueda ser una alternativa para atender
una necesidad habitacional. Por ello, el Gobierno, la Generalitat de Cataluña, y los
ayuntamientos, como es este caso, el de Premià de Dalt, deben fomentar las políticas
sociales orientadas a que se facilite el acceso a la vivienda por los grupos de población
más vulnerables, contemplando para ello, que el Fondo Social de Viviendas constituidas
con las viviendas de las entidades financiera pase a ser permanente e incrementar la
creación de viviendas públicas.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento de
Premià de Dalt propone adoptar los siguientes
ACUERDOS:
Primero. - Elaborar un Plan Municipal contra la okupación ilegal de viviendas, con el fin de
asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos
propietarios, que incluya la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios
de asesoramiento y orientación jurídica.
Segundo. - Poner en marcha y/o reforzar las medidas que sean necesarias para velar por
la seguridad y la convivencia vecinales afectadas por la okupación ilegal, manteniendo
una estrecha colaboración con las asociaciones de vecinos, que son quienes mejor
conocen la realidad de sus barrios.
Tercero. - Elaborar un nuevo censo de viviendas okupadas de forma ilegal en Premià de
Dalt, donde se indique el tipo de ocupación (para fines delictivos o por necesidad), y llevar
a cabo el seguimiento de las mismas. La Policía Local instruirá los expedientes
administrativos oportunos a fin de acreditar los hechos contrarios a las ordenanzas
vigentes en materia de civismo, actuando de forma coordinada con los restantes Cuerpos
de Seguridad.
Cuarto. - Informar de manera regular a los distintos grupos políticos representados en el
consistorio, en la Comisión Informativa pertinente, de la evolución de los valores
cuantitativos y cualitativos que formen parte del censo de viviendas okupadas.

Quinto. - Reforzar de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo en las
zonas de nuestra ciudad ya afectadas por el problema de la okupación e impulsar o
estudiar la creación de una unidad de Policía Local destinada a la prevención, control y
seguimiento de los inmuebles ocupados o susceptibles de okupación.
Sexto. - Instar al Govern de la Generalitat a la retirada inmediata del Decreto Ley 1/2020
que modifica el Decreto Ley 17/2019 aprobado con relación a las medidas urgentes para
mejorar el acceso a la vivienda.
Séptimo. - Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las
reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la
convivencia y la seguridad ciudadana y luchar contra la okupación ilegal de viviendas.
Octavo. - Instar al Gobierno de España, a la Fiscal General del Estado y al Conseller de
Interior de la Generalitat a promover la instrucción a través de la cual se habilita y se da la
máxima seguridad jurídica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo a
las Policías Locales, habilitando la potestad de entrada, registro e identificación de los
okupantes de viviendas y otras edificaciones, siempre que haya indicios razonables de la
comisión de delitos.
Noveno. - Instar al Gobierno de España a contemplar que el Fondo Social de Viviendas
constituidas con las viviendas de las entidades financiera pase a ser permanente,
facilitando el acceso a la vivienda a los grupos de población más vulnerables.
Décimo. - Trasladar estos acuerdos a la Presidencia de la Generalitat, a los Grupos
parlamentarios representados en el Parlament, a la Presidencia del Gobierno de España y
a todos los Grupos parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=4523.0&endsAt=5
 Sotmesa la moció a votació, per 1 vot a favor (Cs), 13 vots en contra (JUNTS, PSC i
CRIDA), i 3 abstencions (ERC-AM) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.

PRECS I PREGUNTES
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)

11. PREGUNTES RELATIVES A LES MOCIONS PRESENTADES EN EL PLE DEL MES DE
FEBRER SOBRE LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES EN HABITATGES
PARTICULARS
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=5861.0&endsAt=6
12. PREGUNTES RELATIVES A LA COMPRA D’UN CHROMEBOOK COM A MATERIAL BÀSIC
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=6073.0&endsAt=6
13. PREGUNTA RELATIVA AL PONT PER ACCEDIR AL CLOS ARQUEOLÒGIC DEL POBLAT
IBER DE LA CADIRA DEL BISBE
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=6141.0&endsAt=6
14. PREGUNTES RELATIVES A LA SALA POLIVALENT SANTA ANNA
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=6267.0&endsAt=6
15. PREGUNTES RELATIVES A L’ESCOLA-INSTITUT DE L’ESCOLA SANTA ANNA
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=6435.0&endsAt=6
16. PREGUNTES RELATIVES A LA TANCA QUE BARRAVA L’ACCÉS DES DEL CARRER
TORDERA CAP A LA NOVA URBANITZACIÓ DE LA CISA
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=6512.0&endsAt=6
17. PREGUNTES RELATIVES A L’ANTIC LOCAL DE RECAPTACIÓ DEL CARRER TEIXIDORES
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=6704.0&endsAt=6
18. PREC RELATIU A LA MILLORA DE LA SORTIDA PEATONAL DE CAN VILAR A LA RIERETA
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=6767.0&endsAt=6

19. PREC RELATIU A LA REORGANITZACIÓ DE LES PLACES D’APARCAMENT DEL
PÀRQUING DE LA FÀBRICA
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=6824.0&endsAt=6
20. PREC RELATIU A LA CONNEXIÓ WIFI AL MENJADOR DE L’ESCOLA SANTA ANNA
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=6838.0&endsAt=6
21. PREC RELATIU A LA MOCIÓ SOBRE MOBILITAT AL MUNICIPI
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=6892.0&endsAt=6

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT
22. PREGUNTES RELATIVES A LA REALITZACIÓ DE TESTS PER LA COVID-19
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=6939.0&endsAt=6
23. PREGUNTES RELATIVES A LA REPRESA DE LES CLASSES
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=6987.0&endsAt=7
24. PREGUNTA RELATIVA AL CENTRE RESIDENCIAL LLAR CARME
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=7062.0&endsAt=7
25. PREGUNTES RELATIVES A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=7086.0&endsAt=7
26. PREGUNTES RELATIVES A L’ATENCIÓ CIUTADANA I LES MESURES LABORALS
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=7159.0&endsAt=7

27. PREGUNTES RELATIVES A LA REVISTA MUNICIPAL
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=7576.0&endsAt=7
28. PREGUNTES RELATIVES A L’ANTIC AJUNTAMENT
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=7623.0&endsAt=7

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
29. PREGUNTES RELATIVES A L’ÀREA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=7738.0&endsAt=7
30. PREGUNTA RELATIVA A L’APARCAMENT AL BARRI DE LA FLORESTA I CAN VILAR
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=7808.0&endsAt=7
31. PREGUNTA RELATIVA AL CONSELL DEL POBLE
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=7884.0&endsAt=7
32. PREGUNTA RELATIVA A LES AJUDES A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=7952.0&endsAt=7
33. PREGUNTES RELATIVES A L’EFICÀCIA DE LES MESURES DUTES A TERME DURANT EL
CONFINAMENT
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=7999.0&endsAt=8
34. PREGUNTES RELATIVES A L’ECONOMIA LOCAL
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=8074.0&endsAt=8

35. PREGUNTES RELATIVES ALS ACTES DE LA DIADA
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=8213.0&endsAt=8
36. PREC RELATIU A LES TASQUES DE NETEJA I MANTENIMENT DE L’AUTOPISTA A
L’ALÇADA DE PREMIÀ DE DALT
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=8420.0&endsAt=8
37. PREC RELATIU AL MERCAT AMBULANT DE FRUITES I VERDURES
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0174a0cb3
2b901c6?startAt=8457.0&endsAt=8

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dona per finalitzada la sessió, essent les
22 hores del dia 21 de setembre de 2020, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en
dono fe.

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

La Secretària
Mireia Boté Massagué

Vistiplau
L’Alcalde
Sr. Josep Triadó i Bergés

