AJUNTAMENT

LA PINASSA_ 131

ACORDS DE PLE
PLE ORDINARI 12 FEBRER DE 2018
Aprovació de les bases per als ajuts extraordinaris
destinat a la rehabilitació dels elements comuns dels
edificis i de la instal·lació d’ascensors en els edificis
privats inclosos dins l’àmbit delimitat pel Pla de Barris
de Premià de Dalt. · APROVADA PER UNANIMITAT
......................................................................................

Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit.

·

APROVADA PER UNANIMITAT

....................................................................................

Aprovació provisional de la Modificació puntual del
POUM del sector PP2 “Can Nolla” de Premià de Dalt.

·

APROVADA AMB 15 VOTS A FAVOR : PDeCAT, ERC-AM, PSC-PM

·

2 VOTS EN CONTRA : Crida
......................................................................................

i PP

Aprovació inicial de la Modificació puntual del
POUM relatiu al canvi de qualificació urbanística de
2 parcel·les que actualment tenen la qualificació 13f,
ciutat jardí semi-intensiva en agrupació d’habitatges per a passar a la qualificació 13c, semi-intensiva
unihabitatge, situades a la plaça de Lluís Companys
números 3 i 4, de Premià de Dalt. · APROVADA AMB 15
VOTS A FAVOR : PDeCAT, ERC-AM, PSC-PM i PP
CIONS : Crida

· 2 ABSTEN-

......................................................................................

Aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM
relatiu a la regulació de l’article 30.2 de la normativa per executar petites edificacions complementàries
als usos prinmcipals en els solars del sistema urbanístic d’equipaments de Premià de Dalt. · APROVADA AMB
15 VOTS A FAVOR : PDeCAT, ERC-AM, PSC-PM i PP
CIONS : Crida

· 2 ABSTEN-

......................................................................................

Aprovació de la verificació del text refós de la Modificació puntual del POUM de Premià de Dalt en l’àmbit
del sector PA-1 Can Vilar de Premià de Dalt.
APROVADA AMB 13 VOTS A FAVOR : PDeCAT, ERC-AM, PSC-PM

Setmana Santa

2 ABSTENCIONS : PP· 2 VOTS EN CONTRA : Crida
·......................................................................................

4

Aprovació definitiva de la relació de béns i drets
afectats per a l’execució del projecte de l’obra local
ordinària denominat “Nova versió del projecte executiu dels accessos al barri Santa Anna - Tió pel camí
del Mig, rotonda i voreres camí del Mig”, i estimació, en
part, de les al·legacions presentades pels afectats
APROVADA PER UNANIMITAT
·......................................................................................

Iniciació de l’expedient per a la determinacio del justipreu, mitjançant peça separada, de la finca núm. 2
que consta a la relació de béns i drets afectats per a
l’execució del projecte de l’obra local ordinària denominat “Nova versió del projecte executiu dels accessos al barri Santa Anna - Tió pel camí del Mig, rotonda
i voreres camí del Mig”, aprovada definitivament a nom
del Sr. Salvador Serra Prats · APROVADA PER UNANIMITAT
......................................................................................

Iniciació de l’expedient per a la determinacio del justipreu, mitjançant peça separada, de la finca núm. 2
que consta a la relació de béns i drets afectats per a
l’execució del projecte de l’obra local ordinària denominat “Nova versió del projecte executiu dels accessos al barri Santa Anna - Tió pel camí del Mig, rotonda i
voreres camí del Mig”, a nom de CORMA, SCCL.
APROVADA PER UNANIMITAT
·......................................................................................

Iniciació de l’expedient per a la determinacio del justipreu, mitjançant peça separada, de la finca núm. 1 i
núm. 3 que consta a la relació de béns i drets afectats
per a l’execució del projecte de l’obra local ordinària
denominat “Nova versió del projecte executiu dels
accessos al barri Santa Anna - Tió pel camí del Mig,
rotonda i voreres camí del Mig”, a nom del Sr. Miquel
Viñals Comajuan. · APROVADA PER UNANIMITAT
......................................................................................

Moció del Grup Municipal de Crida Premià de Dalt
d’adhesió al projecte “No puc esperar!”.

· APROVADA PER UNANIMITAT

PROPER PLE: DILLUNS 12 DE MARÇ A LES 20h

Diumenge 25 / DIUMENGE DE RAMS
11.30 h_ Benedicció Solemne Plaça de la Vila _ Processó i missa de la Passió
.................................................................................

Dijous 29 / DIJOUS SANT

19.00h_ Celebració Sant Sopar del Senyor / 22.00 h_ Hora de pregària
.................................................................................

Divendres 30 / DIVENDRES SANT

10:00 h_ Litúrgia de les hores / 17.30h_ Celebració de la Passió del Senyor / 21:00 h_ Via Crucis
.................................................................................

Dissabte 31 / VETLLA PASQUAL O DE LA RESURRECCIÓ / 22:00 h_ Liturgia de les hores
...............................................................................................

Diumenge 1/ PASQUA DE RESURRECCIÓ Parròquia de Sant Pere

12.30 h_ Concert de Caramelles_ Coral Primiliana de Veus Femenines_ Sala de Plens

