
 
 
 

 
 
PRECS i PREGUNTES de CRIDA PREMIÀ DE DALT per al Ple de maig 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 INSTÀNCIA PER LA PLAÇA 1 D’OCTUBRE 

Demanem que es procedeixi aviat a tractar la sol·licitud d’anomenar plaça 1 
d’Octubre a l’actual plaça Jordi Pujol, i que se’ns comuniqui en quin estat es 
troba la petició i quina és la previsió. 

2) PREC relatiu a l’ACTUALITZACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC 
MUNICIPAL (ROM) 

Demanem que l’equip de govern ens faci arribar aviat, tal com vam quedar a la 
darrera Junta de Portaveus, la proposta base de nou ROM elaborada pel 
Departament de Secretaria, per tal que la puguem començar a treballar. 

3) PREGUNTES relatives als ACTES VANDÀLICS I INTIMIDATORIS 

Quines actuacions han realitzat l’Ajuntament i la Policia local respecte al 
trencament del màstil del costat del monument a l’11 de setembre, tant abans 
com durant i després que passés? Tant pel que fa a l’acció en sí i a les persones 
que hagin causat aquest desperfecte, com pel que fa al màstil i la bandera. 

Quines actuacions han realitzat respecte a les amenaces i intimidacions que grups 
de persones han fet a diferents veïns i veïnes del poble en les darreres setmanes? 

Quines actuacions han realitzat respecte a actuacions reivindicatives pacífiques 
sense trencar res com ara posar llaços? 

4) PREGUNTA relativa a ACTUACIONS AL BOSC DE LA TORRE DEL PI / EL 
CARME 

Quines actuacions s’han fet darrerament, i es té previst fer, al bosc de la Torre 
del Pi o El Carme? 
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