PREGUNTES de CRIDA PREMIÀ DE DALT per al Ple de juliol 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 a la NOTIFICACIÓ DEL DIA DELS PLENS A LA
CIUTADANIA
Atès que els plens, en general, són el segon dilluns de cada mes.
Atès que portem un seguit de plens on no ha estat així, ja havia passat altres cops en plens
passats i tornarà a succeir en plens futurs.

S’ha plantejat la possibilitat d’avisar del següent ple com a mínim a un mes vista, i una
planificació anual de les dates dels plens?
S’ha plantejat la possibilitat d’avisar sobre el dia del següent ple als canals d’informació pels
quals s’avisa d’altres actes que es fan al nostre poble? (al calendari de la pàgina web, a la
revista “La Pinassa” del mes anterior, Twitter, Facebook i altres possibles canals)

2) PREGUNTA relativa a LA RESPOSTA A LA INSTÀNCIA SOBRE ELS
CARTELLS
Vam demanar si també s’havia comunicat a altres entitats que no enganxessin cartells
fora de les cartelleres. Se’ns va dir que les entitats que ho feien demanaven permís, i
que se’ns farien arribar les sol·licituds de permisos.
Se’ns han fet arribar sol·licituds de permisos per col·locar pancartes i altres elements i
per fer bustiatge de publicitat empresarial, però cap per col·locar cartells.
Per què només se’ns fan aquest tipus de comunicacions a nosaltres, si altres entitats, i
fins i tot actes amb la organització o col·laboració del propi Ajuntament, enganxen
també cartells fora dels espais habilitats?
3) PREGUNTA relativa a LA SOL·LICITUD DENEGADA DE CONÈIXER QUAN
ENVIA CADA GRUP MUNICIPAL EL SEU ESCRIT A LA PINASSA
Vam demanar conèixer quan envia cada grup municipal el seu escrit per a la revista
municipal, amb tal d’assegurar unes pràctiques transparents i en igualtat de condicions.
Se’ns ha respost que no se’ns pot donar aquesta informació perquè els grups no entren
els escrits per registre. Tanmateix, el fet que els grups enviem els escrits per correu no
invalida la possibilitat de comunicar-nos en quin moment l’envia cadascú.
Tots els grups envien els seus escrits en el termini corresponent? Se’ns pot fer arribar la
informació de quan els envien per poder corroborar que això sigui així?
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4) PREGUNTA relativa a LA PRESÈNCIA MILITAR A LA TROBADA DE
VEHICLES POLICIALS I D’EMERGÈNCIES DE LA FESTA MAJOR
Respecte la passada trobada de vehicles policials i d’emergències de la Festa Major, es
replanteja l’Ajuntament la presència militar en un futur esdeveniment de la mateixa índole?

5) PREGUNTA relativa a PROBLEMES AMB NOVES JARDINERES
Està succeint al carrer Àngel Guimerà el mateix que venia succeint anteriorment amb les
jardineres que s’havien instal·lat en altres carrers del barri.
No s’ha plantejat fer servir altres jardineres que no generin aquesta problemàtica?
6) PREGUNTA relativa a LES NOVES ANTENES INSTAL·LADES
En les últimes setmanes hem observat que han instal·lat noves antenes a Premià de Dalt.
S’ha realitzat algun estudi previ per determinar possibles repercussions que pot ocasionar
la instal·lació d’aquestes?
Es té prevista la instal·lació de noves antenes?
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