MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT
PER LA CREACIÓ DEL CONSELL DE JOVES
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE
DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI
DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ
OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR:

- Atès que la mitjana d’edat dels integrants del Consell de Poble és més aviat
elevada, així com de les persones que van sol·licitar formar-ne part.

- Atès que ha estat una de les demandes que ha sortit en diverses ocasions en
l’elaboració del Pla Local de Joventut.
- Atès que sovint els i les joves del poble reclamen tenir oportunitats de
participar en les decisions i polítiques municipals.

- Atès que cal garantir que es tractin algunes temàtiques i problemàtiques que
preocupen i afecten més específicament a les persones joves i no tant a altres
sectors de la població, i que siguin elles mateixes les qui les tractin.
- Tal com vam demanar quan es va debatre el reglament de participació
ciutadana.
Proposem l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Iniciar el procediment per a la creació del Consell de Joves de Premià de
Dalt.
SEGON.- Cercar i aplicar procediments que aconsegueixin una àmplia participació i
implicació d’aquest grup de població en aquest Consell i en les qüestions municipals
en general.
TERCER.- Tenir en compte l’edat per a futurs canvis o ampliacions en el Consell de
Poble, així com per a nous consells.
QUART.- Publicar i difondre aquests acords i fer-los arribar al Consell de Poble i als
Punts d’Informació Juvenil.
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