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PREGUNTES de CRIDA PREMIÀ DE DALT per al Ple d’abril de 2017 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE 
PREMIÀ DE DALT, FORMULA LES SEGÜENTS PREGUNTES ALS REGIDORS/ES RESPONSABLES DELS 
ÀMBITS CORRESPONENTS, A FI QUE SIGUIN RESPOSTES I DEBATUDES EN EL DECURS DEL PROPER PLE 
ORDINARI DE L’AJUNTAMENT: 
 

1) PREGUNTA relativa a SI HA ARRIBAT ALS CENTRES EDUCATIUS O LES 
AMPA LA CAMPANYA LGBTIFÒBICA 

Ha arribat als centres educatius del municipi i/o a les seves AMPA el llibre “¿Sabes lo que 
quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual”, que va 
contra la Llei 11/2014? 

 

2) PREGUNTA relativa a L’ARRIBADA TARDANA DE LA REVISTA PINASSA 
DEL MARÇ 

Per quin motiu la revista municipal del mes de març va arribar a mitjans de mes i no els 
primers dies del mes? 

 

3) PREGUNTA relativa a les AUDIÈNCIES PÚBLIQUES 

Quantes audiències públiques es van realitzar durant el 2016? Es té previst fer-ne alguna 
en els propers mesos? 

 

4) PREGUNTA relativa a LA PORTERIA DE LA PISTA DE LA PETANCA 

Quan s’arreglarà o substituirà la porteria? Quant de temps fa que està en tal mal estat? 

 

5) PREGUNTA relativa a LA SOLUCIÓ AL CAMÍ A L’ESCOLA SANTA ANNA 

Quin projecte i previsió hi ha respecte a la solució provisional per un camí segur cap a 
l’escola Santa Anna pel Torrent Santa Anna? Què es farà i en quins terminis? 

 

6) PREGUNTA relativa a la PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DE LA VILA 

Per quin motiu s’està pavimentant la plaça de la Vila si no estava previst? S’ha consultat 
aquest canvi? Quines modificacions en la contractació de les obres, o noves 
contractacions, ha comportat aquesta actuació, i quins són els costos afegits? 

 

7) PREGUNTA relativa a LA PETICIÓ D’INFORMACIÓ SOBRE EMPRESES 
CONTRACTADES 

Quan hem demanat informació sobre una empresa contractada per l’Ajuntament per a 
realitzar un servei públic (instància E/003181-2016 de 2 de desembre), el volum de 
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facturació pública (d’un o més ens) d’aquesta empresa és superior al 20% del total del 
volum de facturació de l’empresa? 

 

8) PREGUNTA relativa als PROCEDIMENTS PER A CONTRACTES MENORS 

L’Ajuntament té establert algun criteri, quan realitza procediments de contractació 
menor, que asseguri que, dels tres pressupostos que ha de demanar com a mínim a 
diferents empreses, no n’hi pugui haver cap que superi el límit màxim de preu que pot 
tenir un contracte per ser considerat menor? 

 

9) PREGUNTA relativa als INFORMES PREVIS A LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DE LA CISA 

S’han fet, prèviament a iniciar les obres d’urbanització del sector “La Cisa”, tots els 
estudis, informes i anàlisis dels diferents impactes que generaria i podria generar la 
urbanització d’aquest sector? Quins estudis, informes i anàlisis en concret? 

 
Premià de Dalt, Països Catalans, 31 de març de 2017 
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA 


