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PREGUNTES de CRIDA PREMIÀ DE DALT per al Ple de febrer 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) PREGUNTES relatives als motius pels quals S’HAN DESTRUÏT LES RESTES 
DE LA MASIA DE CAN VILAR 

Per què s’han destruït les restes de la masia de Can Vilar del segle XVIII i de les seves 
basses i murs quan es va dir que es mantindrien i no quedarien afectades per les obres? 

Per què no s’han volgut ni escoltar les opinions expertes contràries a la destrucció 
d’aquest patrimoni? 

Si es confirma la presència a poca fondària de restes romanes, iberes o altres, la intenció 
del govern seguirà sent construir un supermercat semisoterrat i plantes subterrànies 
d’aparcaments encara que això malmeti o faci desaparèixer el patrimoni que hi pugui 
haver? 

 

2) PREGUNTA relativa a les CONCLUSIONS DEL RECORREGUT “ESPAI 
PÚBLIC I DONA” DEL PLA DE BARRIS 

Quines van ser les conclusions del recorregut “Espai públic i dona” realitzat dins les 
activitats del Pla de Barris el passat mes de novembre? Hi ha algun document amb les 
conclusions? S’ha publicat? Preguem es publiqui si no s’ha fet i se’ns faci arribar. 

 

3) PREGUNTA relativa a la RENOVACIÓ DE L’EQUIPAMENT DE LA RÀDIO 
MUNICIPAL 

Està en marxa la renovació de l’equipament de la ràdio municipal? Quina previsió es té? 

 

4) PREGUNTA relativa als CONTENIDORS DE RECOLLIDA DE ROBA 

Es té prevista la substitució dels contenidors de roba d’Humana per uns altres? Quan? 

 

5) PREGUNTA relativa a LES OBRES QUE S’ESTAN FENT ALS LATERALS DE 
LA CTRA. DE PREMIÀ 

El que s’està fent al lateral nord de la Ctra. de Premià és definitiu? Es tenen previstes 
més actuacions a la zona? 
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6) PREGUNTA relativa a EL NOM OFICIAL DEL FUTUR CAP? 

Quin és i serà el nom oficial del futur CAP? 

 

7) PREGUNTA relativa al motiu pel qual HA DESAPAREGUT L’APARTAT 
“ACORDS DE PLE” DE LA REVISTA MUNICIPAL 

Per què al darrer número de La Pinassa no apareix aquesta secció, recollint els acords 
aprovats el passat Ple de desembre? 

 

8) PREGUNTA relativa al motiu pel qual L’AJUNTAMENT PROGRAMA 
ALGUNS ACTES SOLAPANT-LOS ALS DE LES ENTITATS 

No es pot evitar que l’Ajuntament programi actes pel mateix moment i durant el mateix 
temps que un altre acte que organitzen entitats? 

 

9) PREGUNTA relativa a la PUBLICACIÓ TARDANA DE CONVOCATÒRIES 

Es publiquen amb temps suficient les convocatòries públiques de subvencions a entitats 
o contractacions? 

 

10) PREGUNTA relativa a l’ÚS DE PRODUCTES FITOSANITARIS 

Es té un control sobre quins productes fitosanitaris fan servir empreses i particulars al 
municipi? 

 

11) PREGUNTA relativa a la IL·LUMINACIÓ AL TORRENT STA. ANNA I A LA 
PISTA 

Quina potència hi ha contractada al sector del Torrent Santa Anna i la pista de davant 
l’Escola Santa Anna? Es té constància de problemes amb la il·luminació d’aquest sector? 

 

12) PREGUNTA relativa a L’EMPRESA “LA PINASSA” 

Quin tipus d’empresa és la Pinassa i de quina titularitat? 
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