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Atès que: 

Fa gairebé un any, al Ple d’octubre de l’any passat, vam proposar l’estudi de la 
possibilitat d’implantar un sistema de dipòsit i retorn d’envasos al nostre municipi, i es 
va dir per part del Govern que s’estudiaria. 

Al desembre de l’any passat se’ns va dir que “aquell any” en farien un estudi 
pressupostari, i que un cop fet l’estudi en farien un informe i valorarien quin tipus de 
projecte iniciarien. 

Des de llavors, per posar alguns exemples, la Generalitat Valenciana va anunciar a l’abril 
la implantació d’aquest sistema, l’Assemblea de Madrid va aprovar al juliol una moció 
per estudiar a fons la implantació d’aquest sistema, la Generalitat de Catalunya va 
encarregar a l’abril l’estudi sobre la implantació d’aquest sistema, i organitzacions de la 
societat civil, entitats ambientals europees, experts de sectors econòmics i socials i la 
patronal PIMEC aposten per aquest sistema. 

Preguntem: 

S’ha fet o s’està fent aquest estudi sobre la possibilitat d’implantar al nostre municipi un 
sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos? Se n’ha fet o se n’està fent l’informe? 
Quina és la valoració de la proposta? 

En cas que no s’hagin començat a fer encara aquest estudi i informe, quan es té previst 
fer-los? 

 

Atès que: 

La situació actual del descampat on abans hi havia l’skatepark comporta perill per a 
tothom que hi passi o s’hi apropi (com es pot veure a les fotografies adjuntes). Hi ha 
ferros sortint d’entre mig de les runes, el terra del voltant del que era la pista es va 
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desprenent a trossos, i el paviment de formigó que hi ha a sobre pot caure a trossos en 
qualsevol moment. 

Preguntem: 

Es prendrà alguna mesura per evitar el perill que tot això suposa? Per què no s’han pres 
mesures abans? 

 

Atès que: 

En el passat Ple vam comunicar que s’havien trobat nombroses abelles mortes prop del 
poliesportiu. En concret, se’n van veure pels arbres (tipuanes) de davant dels edificis que 
hi ha a la Riereta davant del poliesportiu. 

Preguntem: 

S’ha esbrinat quina podria haver estat la causa de la mort de les abelles? 

En quines dates s’han fet tractaments fitosanitaris contra el pugó amb l’insecticida 
Confidor en aquests arbres? 

 

Atès que: 

La remodelació de la plaça de la Vila, que inicialment es preveia fer conjuntament amb 
les obres de reforma de l’antic Ajuntament, es va posposar finalment fins després de 
l’estiu. 

Fa mesos es va dur a terme un procés participatiu per a decidir els usos d’una part de 
l’edifici de l’antic Ajuntament, en concret el primer pis, en el qual es van recollir 13 
propostes que es va dir que es tindrien en compte per a les següents fases de 
desenvolupament del procés de reforma de l’edifici. 

Preguntem: 

Quan es té previst començar les obres de remodelació de la plaça de la Vila, i fins quan 
està previst que durin? 

Ara que ja s’ha acabat la reforma de l’edifici, tindran lloc aquestes següents fases per 
decidir els usos finals tenint en compte les propostes que es van fer en el seu moment, 
o ja s’ha decidit quin o quins seran els usos finals? 
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Atès que: 

Ha aparegut al darrer número de la Pinassa una nova secció d’opinió ciutadana titulada 
“Escriu a la revista municipal”, però enlloc de la revista s’explica com participar en 
aquesta secció. 

La secció “En 2 minuts” que hi havia a la revista fa alguns números, ha desaparegut en 
els darrers. 

Preguntem: 

Com es pot participar en aquesta secció i on ho diu? 

Aquesta secció ha substituït a l’anterior secció “El ciutadà exposa”, anteriorment 
anomenada “Vull parlar amb tu”, o és la mateixa, o són complementàries? 

Es publicaran al web municipal totes les preguntes o escrits que vagin arribant per part 
de la ciutadania per a aquestes seccions? 

Es tornarà a recuperar la secció “En 2 minuts”? Quins van ser els motius per eliminar-la? 

 

Atès que: 

Fa anys que està pendent la construcció del consultori Víctor Català, que ha anat 
retardant-se cada vegada més. 

Preguntem: 

En quina situació es troba actualment el projecte de construcció d’aquest CAP? Quina 
és la previsió actual de quan es durà a terme? 

De qui és propietat el local on es troba actualment el CAP del barri Santa Anna? És de 
titularitat pública o privada? 

 

Atès que: 

Al passat Ple de febrer vam demanar de trobar una solució a les voreres estretes de camí 
a l’escola Santa Anna. 
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Se’ns va comentar que una possible solució temporal podria ser prohibir el pas de 
vehicles per aquell tram durant el temps que dura l’entrada i sortida de l’escola. 

Preguntem: 

S’ha adoptat aquesta solució o s’està estudiant alguna altra alternativa? 

 

Atès que: 

Fa unes setmanes, l’Ajuntament va comentar a les xarxes socials, en resposta a una 
reclamació d’una veïna sobre el mal estat de la vorera a la Ctra. d’Enllaç cantonada amb 
la Rotonda de les Flors, que hi ha un projecte de remodelació d’aquest sector on 
s’inclourà aquesta vorera, i que es duria a terme aviat perquè ja es tenia el projecte. 

Preguntem: 

Per quan es té prevista la realització d’aquest projecte de remodelació, quina zona 
exacta abasta, i en què consisteix concretament el projecte? 

 

Atès que: 

Vam demanar al Ple del darrer mes de maig que s’estudiés una solució per a 
l’encreuament situat davant la plaça del Canigó (entre el Camí del Mig, la Riereta – 
Torrent de la Fontsana, i el carrer d’Elisenda de Montcada) i hi vam aportar algunes 
propostes. 

Preguntem: 

S’ha pogut començar a estudiar alguna possible solució a aquesta problemàtica? 

 

Atès que: 

En alguns indrets del municipi, com ara la plaça del Canigó, les flors que s’hi havien 
plantat fa uns mesos, fa unes setmanes no hi eren; mentre que al mateix temps, en 
d’altres, com és el cas per exemple d’algunes jardineres del nucli antic, les mateixes flors 
sí que hi eren. (Veure imatges adjuntes.) 

Preguntem: 
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Quins són els motius d’aquesta diferència i quines possibles solucions hi ha? 

Quant de temps duren aproximadament aquestes flors i altres que es planten al 
municipi, i per tant cada quant de temps aproximadament es canvien per unes de 
noves? Quant de temps es triga normalment en plantar-ne de noves des que les 
anteriors moren o es treuen? 

Les flors que es planten al municipi són sempre de temporada? 

Totes les flors que es posen al municipi es regeixen per un mateix conveni i són 
proporcionades per una mateixa empresa, o són diverses empreses i diversos convenis? 

Es té previst posar flors en algun nou punt del municipi on fins ara no se n’hi hagin posat 
mai? 

 

Atès que: 

Algunes de les jardineres metàl·liques que s’havien col·locat en els darrers mesos en 
carrers del barri Santa Anna, des de fa unes setmanes no hi són. 

Al Ple del mes de maig vam parlar de la problemàtica amb el material d’aquestes 
jardineres. 

Preguntem: 

Què se n’ha fet de les jardineres que ara no hi són i per quin motiu? S’hi tornaran a 
col·locar o es posaran en algun altre indret? 

S’ha solucionat el problema amb el material de les jardineres? S’ha netejat l’òxid que 
havien deixat anar sobre el paviment? 

 

Atès que: 

Al Ple del mes d’abril fèiem una proposta de posar vorera al tram de la Ctra. de Premià 
que hi ha a tocar del municipi de Premià de Mar. 

La vam retirar perquè se’ns va dir que la Diputació havia entrat un projecte que afectaria 
la part d’aquesta zona que forma part del terme municipal de Premià de Mar, però que 
segurament també inclouria la part de vorera que falta al terme de Premià de Dalt, i que 
hauríem d’esperar a tenir més informació de Premià de Mar i a tenir el projecte definit. 

Preguntem: 
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S’ha rebut més informació sobre aquest projecte? Disposa l’Ajuntament d’aquest 
projecte de la Diputació? 

En què consisteix exactament el projecte i com afecta a la part de Premià de Dalt? 
Inclourà aquesta vorera? 

Quan està previst que es dugui a terme el projecte i en quins terminis? 

 

Atès que: 

Fa uns mesos la Diputació va construir una mitjana o illot al llarg de la Ctra. de Vilassar 
de Dalt, de la qual molta gent s’ha queixat per la seva poca utilitat, els problemes de 
circulació i seguretat que provoca, i el seu aspecte. 

Preguntem: 

Està previst reclamar a la Diputació algun canvi o millora d’aquesta construcció? 

S’ha previst fer-hi alguna actuació o millora per part de l’Ajuntament? 

 

Atès que: 

Al Ple de juny i en posteriors ocasions hem preguntat quan es tenia previst obrir la 
convocatòria del Pla d’Ocupació per a 12 persones que subvenciona la Diputació. 

Se’ns va dir que s’estava pendent de rebre la resolució definitiva de la Diputació per 
poder obrir la convocatòria, i que això seria al juny. Al mes següent encara s’estava 
pendent d’aquesta resolució. 

A la Pinassa de juliol i a la d’agost-setembre van sortir publicades les dades sobre 
aquesta convocatòria, però sense informació sobre quan s’obriria. 

Preguntem: 

Hi ha alguna novetat de la Diputació respecte aquesta convocatòria? Quan es té previst 
rebre la resolució de la Diputació i publicar i obrir la convocatòria? 

 

Atès que: 
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El passat juliol vam preguntar al Ple sobre les obres de remodelació del Parc de Can 
Figueres, i se’ns va dir que s’estava estudiant quan es faria la obertura de tot el parc al 
públic. 

El projecte inicial es va veure reduït en la versió final que s’ha dut a terme, i la 
remodelació no ha afectat a tot el recinte del parc al complet. 

Preguntem: 

Es té ja una data aproximada de finalització de totes les obres i actuacions relacionades, 
i d’obertura del parc al públic? 

A la part del parc que no s’ha inclòs en la remodelació per la disminució del projecte 
inicial, s’hi té previst fer alguna actuació? Quan? 

Per quins motius es va reduir el projecte inicial per al parc? 
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