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PRECS i PREGUNTES de CRIDA PREMIÀ DE DALT per al Ple de juny 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 relatiu a la REPOSICIÓ DEL MÀSTIL I L’ESTELADA AL MONUMENT 
A L’11 DE SETEMBRE 

Demanem que es reposi sense més demora l’estelada del passeig de can Balet i 
el seu màstil. 

2) PREGUNTES relatives als RÈTOLS DE MUNICIPI ADHERIT A L’AMI 

Quan es tornaran a col·locar els rètols de municipi adherit a l’AMI tal com va 
acordar el Ple? Per què fa tant de temps que no hi són i no s’han tornat a posar? 

3) PREGUNTA relativa a l’APROPIACIÓ I UTILITZACIÓ D’ACTIVITATS DEL 
POBLE 

Quin és el criteri d’actuació respecte a l’apropiació i utilització indeguda en 
benefici propi d’espais, actes i activitats organitzats per altres i que han de ser dels 
veïns i veïnes? 

4) PREGUNTA relativa a la SENYALITZACIÓ DE CAMINS I RUTES 

Què s’ha fet respecte a les propostes de senyalitzar camins i rutes existents al 
poble per tal de promoure-les i difondre-les? 

5) PREGUNTA relativa a les CARTELLERES 

Què s’ha fet respecte a les propostes i els compromisos d’instal·lar més 
cartelleres, de diversos tipus, i en diversos espais on en manquen? 

6) PREGUNTA relativa a la CASETA DEL REI 

En quin estat es troba la proposta de poder posar en valor la caseta del rei com a 
element patrimonial característic del poble? 
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7) PREGUNTA relativa a la FÀBRICA EN DESÚS DE CAN MERCADAL 

En quin estat es troba la proposta d’actuar al respecte de l’antiga fàbrica de can 
Mercadal per tal d’evitar perills i de recuperar espai? 
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