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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 20 de maig 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 actes sessions anteriors
2. Informació Oficial

3. SECRETARIA-SERVEIS CENTRALS
3.1. SECRETARIA GENERAL

3.1.1. Exp. D102-2015-1440. Rectificació i comprovació Inventari General 
de Béns a data 1 de maig de 2015

4. SERVEIS ECONÒMICS
4.1. INTERVENCIÓ

4.1.1. Exp. G107-2015-1251 Informació al Ple estat d’execució 1r trimestre 
del pressupost de l’exercici 2015

5. SERVEIS PERSONALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
5.1. CULTURA

5.1.1. Exp. T115-2015-1144. Aprovació  conveni de cessió sales de l’Espai 
l’Amistat de l’Associació Cultural Centre l’Amistat
5.1.2. Exp. T130-2015-1514. Nomenament del Club Esportiu Premià com a 
entitat de l’any 2015.

5.2. PROMOCIÓ ECONÒMICA
5.2.1. Exp. A178-2015-1522. Ratificació modificació dels Estatuts del 
Consorci DO Alella per adaptar-los a la Llei 27/2013. LRSAL 

6. MOCIONS
6.1. Exp. A116-2015-1743. Moció presentada pels grups municipals CiU, PSC-PM i 
PP contra l'ocupació de l'habitatge no desocupat

Classificador:Convocatòria  -

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/verificador/ASP/verificadorfirma.asp
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7. PRECS I PREGUNTES
 

Premià de Mar, 15 de maig de 2015

Document signat electrònicament per:

L’alcalde, Miquel Buch i Moya

La secretària general, Elisa Almirall Gayo


		2015-05-15T13:35:15+0200
	CEIXSA-1 Ajuntament de Premià de Mar




