MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA PER A LA
PUBLICACIÓ I PROMOCIÓ DES DE L’AJUNTAMENT DELS ACTES DE LES
ENTITATS DEL MUNICIPI
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT
DE PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL
DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE ESTÀ OBERTA
I EXTENSIVA A LA RESTA DELS GRUPS MUNICIPALS:

Atès que l’Ajuntament publica al web municipal i als comptes municipals en xarxes
socials, i envia als ciutadans subscrits a les notificacions de l’Ajuntament per correu
electrònic, les activitats que es duen a terme des del propi Ajuntament.
Atès que no ho fa sempre, en canvi, amb tots els actes i activitats organitzades per
entitats o associacions del municipi.
Atès que fer-ho també amb les activitats de les entitats ajudaria notablement a fer
arribar a més gent la realització d’aquestes activitats, incrementant-se també el
nombre d’assistents a les mateixes, així com a millorar el coneixement de les entitats
per part de tota la ciutadania.
Atès que l’Ajuntament disposa de la informació dels actes que realitzen les entitats,
ja que envia mensualment per correu electrònic intern de l’Ajuntament l’agenda
d’actes realitzats per Ajuntament i entitats durant tot el mes corresponent.
És per tots aquests motius que el Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA
proposa al Ple l’adopció dels següent ACORDS:
1. Publicar al web municipal i als comptes municipals en xarxes socials, i enviar
als ciutadans subscrits a les notificacions de l’Ajuntament per correu
electrònic, els actes que es realitzin per part de les entitats, anunciant-los
amb la suficient antelació per tal que la ciutadania pugui conèixer-los, i
augmenti també així potencialment la participació als mateixos.
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