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PRECS i PREGUNTES de CRIDA PREMIÀ DE DALT per al Ple de febrer de 2018 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE 
PREMIÀ DE DALT, FORMULA ELS SEGÜENTS PRECS I PREGUNTES, A FI QUE SIGUIN RESPOSTS I 
DEBATUTS EN EL DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT: 

1) PREC per a la MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DE PING-PONG 

Atès que s’ha detectat que una de les instal·lacions de ping-pong del municipi 
està en greu deteriorament (vegi’s foto adjunta a la pàgina següent), preguem: 

- Revisar quins d’aquests equipaments del poble han estat malmesos. 
- El manteniment periòdic d’aquest tipus d’equipament a l’aire lliure. 
- La substitució dels que es troben actualment malmesos. 

2) PREGUNTES relatives al CONSELL DEL POBLE 

Atès que a data d’entrega de la pregunta no disposem d’aquesta informació: 

- Quan es reunirà el Consell del Poble? 
- Totes les persones escollides per sorteig han acceptat ser-ne representants? 
- Com es valora la representativitat de les persones inscrites i de les escollides? 
- S’han tingut en compte els diferents barris del poble? 
- S’ha tingut en compte l’edat? 
- S’han tingut en compte factors de diversitat? 
- Com es valora el nombre de persones inscrites al registre ciutadà? 
- Es preveuen canvis? 

Preguem se’ns faci arribar el llistat de persones inscrites i si es tenen altres dades. 

3) PREGUNTES relatives als PROBLEMES D’IL·LUMINACIÓ AL POBLE 

- S’han detectat darrerament problemes d’il·luminació en alguna zona del poble? 
- Què s’està fent o es té previst fer per solucionar aquests problemes, i en quins 

terminis aproximadament? 

4) PREGUNTES relatives a la MÀQUINA DE RECOLLIDA D’ENVASOS 

- Com es valoren les màquines instal·lades i el seu funcionament? 
- Es preveuen canvis? 
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