Aquest llistat de preguntes modifica i substitueix el llistat de
preguntes del mateix títol amb nom d’arxiu “Preguntes Crida ple octubre 2016.pdf” que
vam entrar per registre electrònic junt amb d’altres documents el 10 d’octubre a les
02:26 amb ID de registre E/002563-2016. La modificació ha consistit únicament en
retirar la pregunta número 9 de l’anterior llistat “Pregunta sobre la modificació prevista
del ROM (Reglament Orgànic Municipal)” i en conseqüència canviar el número de les
preguntes següents, quedant-ne un total de 19 en comptes de les 20 inicials.

Quines actuacions s’han fet respecte a la moció per eradicar la LGBTIfòbia a l’esport?
Com han respost les entitats?
S’ha adherit Premià de Dalt a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya i a la Xarxa
Catalana per la Compra Pública Ètica?

Per què es va eliminar el vers d’en Valerià Pujol que hi havia escrit a la paret de la bassa
de la Riereta? Es té previst repintar-lo?
Tornen a estar en funcionament les fonts de la Riereta i Can Werboom?

Es té constància de si hi ha hagut algun establiment comercial o de restauració o altres
del municipi que hagi hagut de tancar en els darrers mesos? En cas que sí, quants, i se’n
coneixen els motius?

S’han previst en el pressupost de 2017 partides per a la compra de contenidors de
recollida d’oli de cuina usat i per a la campanya de sensibilització per a la correcta
disposició d’aquests residus?

Quant de temps van estar instal·lats els contenidors soterrats que es van col·locar fa un
temps davant la font blava a la carretera d’Enllaç? Per quins motius es van retirar? Es té
previst tornar a col·locar en algun moment nous contenidors soterrats allà o en algun
altre indret del municipi?

S’ha valorat la petició de ser presents tots els grups municipals als consells i comissions
municipals en què la part política només hi està representada per l’equip de govern?
Quan es reunirà la Comissió d’Honors i Distincions per tractar tots els temes pendents
que se li han fet arribar darrerament, que no són tots relatius a futurs carrers o places?

Quines previsions hi ha sobre les futures remodelacions o reformes de la caseta dels reis
i del terreny de Can Moles i la font del Peix?
Hi ha novetats per part de la Generalitat pel que fa a l’antiga fàbrica de Can Mercadal?
Ens podríeu fer arribar els estudis que es van fer fa un temps sobre els possibles usos
que se li podrien donar a l’antic escorxador?

Els talls de circulació per garantir la seguretat en els moments d’entrada i sortida a
l’escola Santa Anna es realitzen tots els dies? Se’n podrien encarregar els agents cívics?
S’ha pensat a fer una redistribució de la circulació que ajudi a solucionar la
problemàtica?

Quines previsions es tenen sobre l’execució d’aquesta obra?
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Quan es té previst elaborar aquest registre?

Està ja elaborada la diagnosi de vulnerabilitat social vinculada a l’habitatge que oferia la
Diputació? Ens la podríeu fer arribar?
En quin punt es troba l’elaboració del pla local contra l’exclusió social?

Quines actuacions es té previst fer en relació als resultats de l’estudi d’optimització
energètica de la casa consistorial que ha elaborat la Diputació?

S’ha rebut el mapeig de les àrees afectades? Se’ns podria fer arribar? Què indica aquesta
diagnosi preliminar, quina àrea afectada hi ha al nostre terme municipal i quants
propietaris afecta?
Quin és el nombre actual de propietaris forestals al nostre terme municipal? Quants
d’ells formen part d’associacions de propietaris i quin percentatge de l’àrea total de bosc
del municipi representen?

S’han detectat al municipi figueres de moro afectades? Quina quantitat
aproximadament, en quines zones es localitzen i quina seria l’àrea total afectada? Què
s’està fent o es té previst fer al respecte?

Es té registrat el nombre d’usuaris que utilitzen les instal·lacions del nou skatepark?
Quants usuaris són, quants d’ells són bikers i quants skaters, i quants d’ells són de
Premià de Dalt i quants de fora?
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Quantes persones van acudir aquest any i l’any passat a l’Estiu en Marxa i quantes
beques es van donar en cadascun d’aquests dos anys?

Quantes persones van accedir aquest any i l’any passat a la piscina del Club de Tennis
durant els mesos d’estiu en què aquesta s’obre a tota la ciutadania?

Els moviments de terres que s’han realitzat recentment al solar de Can Vilar formen part
de les actuacions de condicionament prèvies a la urbanització de la zona? En quines
dates i terminis està previst que tingui lloc i finalitzi aquesta fase de condicionament?
Pel que fa a la posterior fase d’urbanització, quina és la previsió de dates i terminis? El
Pla Especial ja està elaborat?

Per què no es va preveure cap dels factors que han fet que unes obres que havien de
durar dos mesos acabin allargant-se gairebé un any?
Per què no es van posar a les entrades de les obres els cartells informatius de què s’hi
estava fent, com es va acordar?

Es preveuen canvis aquest curs per al Cau?
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