
 

 
PLE ORDINARI DE LA CORPORACIÓ 

Dilluns 16 de novembre 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. 7).- 

3.- Despatx Oficial.-- 

4.- Aprovació definitiva del nou Reglament Orgànic Municipal (ROM).- 

 

MOCIONS 

 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT 

5.- Moció per sol·licitar l’adhesió a l’Associació de municipis i entitats per l’aigua pública 

(AMAP).--- 

 

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS 

6.- Moció per a donar l’opció a pares i mares de demanar la jornada contínua en els 

centres educatius d’educació primària i secundària.-- 



 

 
7.- Moció per a millorar la situació actual dels consultoris mèdics locals.- 

 

PRECS I PREGUNTES 

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

CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 

8.- Preguntes relatives a les zones i els dies de caça a la muntanya de Premià de Dalt.----- 

9.- Pregunta relativa a l’exposició Univers Planella.--- 

10.- Preguntes relatives a si l’Ajuntament té previst elaborar algun concurs públic que 

contempli com a proveïdor a alguna entitat social.- 

11.- Pregunta relativa als aparcaments de la zona de Can Vilar i el Barri Santa Anna-Tió.--- 

12.- Prec relatiu a la porta principal del museu.-- 

13.- Prec relatiu a la inspecció tècnica de l’edifici (ITE).- 

14.- Prec relatiu a la restauració dels elements del parc de Can Vilar.--- 

  

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

15.- Prec relatiu a l’establiment d’un protocol per eliminar les pintades d’odi.---- 

16.- Preguntes relatives a la violència masclista.- 

17.- Preguntes relatives al CAP i els consultoris.--- 

18.- Preguntes relatives a l’educació telemàtica.--- 

 

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS  

19.- Preguntes relatives al Pla estratègic que té l’Ajuntament per atraure empreses al 

nostre municipi.--- 

20.- Pregunta relativa a la quantitat d’euros de les partides pressupostàries no 



 

 
executades.--- 

21.- Pregunta relativa a les ajudes directes al comerç local.--- 

22.- Preguntes relatives a les necessitats que té la població de Premià de Dalt.--- 

23.- Preguntes relatives al material de desinfecció de la Covid-19 que demanen els centres 

educatius a les famílies.---- 

24.- Pregunta relativa a si l’Ajuntament disposa d’un Pla d’emergència habitacional.--- 

25.- Pregunta relativa a la pancarta que hi ha a la façana de l’Ajuntament.- 

26.- Pregunta relativa a la poda.-— 

27.- Prec relatiu als models de sol·licitud d’ajudes al teixit econòmic de Premià de Dalt.- 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

 

L’Alcalde 

Josep Triadó Bergés 
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