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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 21 de gener de 2015, 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. 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, 
modificat per Llei 27/2013, de 27 de desembre)

4. SERVEIS ECONÒMICS
4.1. GESTIÓ TRIBUTÀRIA

4.1.1. Exp. G135-2015-222. Ampliació de la delegació de funcions en la 
Diputació de Barcelona i confirmació i clarificació de l'abast dels anteriors 
acords de delegació

5. RECURSOS HUMANS
5.1. Donar compte de l'informe trimestral del personal eventual segons Llei 
27/2013 (desembre 2014)

6. SERVEIS PERSONALS D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
6.1. ENSENYAMENT

6.1.1. Exp. S118-2014-2033. Sol·licitud delegació de competències del 
projecte d’atenció a la diversitat Aula oberta a secundària a la Generalitat 
de Catalunya

7. SERVEIS TERRITORIALS
7.1. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

7.1.1. Exp. I106-2015-12 (6U/2014). Aprovació provisional Pla especial de 
millora urbana per a l'adequació volumètrica del polígon d'actuació núm. 4 
del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)
7.1.2. Expedient resolució Conveni amb Primília Serveis d'encàrrec de 
gestió obres d'urbanització PP-2.
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8. MOCIONS
8.1. Exp. A116-2015-157. Moció presentada pels grups municipals CP-PA i ICV-
EUiA-E demanant les 7 línies de P3 a les escoles públiques de Premià de Mar
8.2. Exp. A116-2015-188. Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA-E 
demanant a la Generalitat de Catalunya el compliment de la legislació en relació al 
finançament de les escoles bressols municipals
8.3. Exp. A116-2015-249. Moció presentada per l'alcalde sobre els resultats de la 
consulta de Can Sanpere
8.4. Exp. A116-2015-220. Moció presentada per tots els grups municipals de 
condemna al terrorisme

9. PRECS I PREGUNTES
9.1. Exp. A117-2015-221. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA sobre el 
futur del procés d'expropiació de Can Sanpere

 
 

Premià de Mar, 16 de gener de 2015

Document signat electrònicament per:

L’alcalde, Miquel Buch i Moya

La secretària general, Elisa Almirall Gayo
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