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El PLE MUNICIPAL ha de reunir-se, a la Sala de reunions de la nau 1 de l'antiga 
Fàbrica del Gas (C/ Joan XXIII, 2-8), per motius de força major que impedeixen l'ús 
de la Casa de la Vila (art. 85 del ROF), el proper 17 de setembre de 2014, a les 19:15, 
per tal de celebrar Sessió ordinària en primera convocatòria per tractar dels assumptes 
que es relacionen més avall. Si no existís quòrum necessari s'entendrà convocada en 
segona convocatòria automàticament a la mateixa hora dos dies després.

Em plau convocar-vos amb l'antelació necessària i us adverteixo que només podeu 
excusar la vostra assistència per causa justificada que, en tot cas, us prego que em 
comuniqueu abans de la data de la sessió. La documentació íntegra dels assumptes 
inclosos en l'Ordre del Dia que ha de servir de base al debat i, si s'escau, a la votació, 
està a disposició dels/de les senyors/es Regidors/es a la Secretaria de la Corporació, de 
conformitat amb la normativa vigent.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior
2. Informació Oficial

3. SERVEIS ECONÒMICS
3.1. INTERVENCIÓ

3.1.1. Exp I 123 2014 Informació al ple execució pressupost del segon 
trimestre 2014
3.1.2. Informe d’Intervenció en relació a resolucions adoptades per 
l’alcalde contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció municipal 
(art. 218, RDL 2/2004, de 5 de març)

4. SERVEIS PERSONALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
4.1. PROMOCIÓ ECONÒMICA

4.1.1. Exp. PE/C/2014/8 Festes Locals any 2015

5. RECURSOS HUMANS
5.1. Exp. 81/2014-RRHH: Aprovació Acord de matèries comunes sobre condicions 
de treball 2014-2017 del personal al servei de l’Ajuntament de Premià de Mar
5.2. Exp. 68/2014-RRHH. Aprovació Reglament de 2a activitat dels empleats 
públics de Premià de Mar
5.3. Exp. 67/2014-RRHH. Aprovació Protocol d’actuació per a situacions 
d’assetjament moral, sexual o psicològic de l’Ajuntament de Premià de Mar

7. MOCIONS
6.1. Exp. 126-2014 PLE. Moció presentada pels grups municipals CiU, PSC-PM i 
PP: Adhesió a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya

7. PRECS I PREGUNTES
7.1. Prec presentat pel grup municipal CP-PA: Gratuïtat de les zones blaves i 
verdes durant Festa Major i el mes d'agost
7.2. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA: Contractació d'un nou tècnic 
a Ràdio Premià de Mar
7.3. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA: Sobre la implantació de 
Varadero Barcelona al port

Signants :Miquel Buch i Moya(12/09/2014 12:04:43, Alcalde), Francesc Domínguez Fernández(12/09/2014 11:22:21,
Assessor Jurídic Serveis Territorials)

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este
documento consulte la siguiente página web

http://www.epremia.net/ovac/ASP/verificadorfirma.asp

ef55c63fb5a14ff09f5f8d00222d7df4001



Plaça de l’Ajuntament 1
Telèfon 93 741 74 00

Fax 93 741 74 25
08330 Premià de Mar

http://www.premiademar.cat
e mail: info@premiademar.cat

NIF: P0817100A

- 2 -

 

Premià de Mar, 12 de setembre de 2014

Document signat electrònicament per:

L’alcalde, Miquel Buch i Moya

El secretari accidental, Francesc Domínguez Fernández
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