Preguem que es duguin a terme sense més demora les actuacions sol·licitades de
memòria històrica i reconeixement a Neus Català, les dones de Ravensbrück i els
infants de la Colònia Negrín de Premià de Dalt.

En quin estat es troba la creació i gestió del registre de grups d’interès o lobbies
de l’Ajuntament de Premià de Dalt?

S’ha actuat correctament pel que fa a les actuacions realitzades a la zona
esportiva? S’ha comptat amb la participació dels veïns i les veïnes?
Hem tingut coneixement de la inquietud que ha despertat entre els veïns i les
veïnes de Can Balet per la propera organització dels serveis de la zona esportiva La
Poma, llindant a pocs metres dels habitatges.
* Les decisions sobre la planificació d'aquesta pastilla esportiva depenen directament
de l'Ajuntament o han estat delegades?
* S’han mantingut contactes des de l’Ajuntament, per part de personal tècnic i de
càrrecs polítics, amb els veïns i veïnes, i s'han incorporat els seus suggeriments al
projecte?
* Quin estudi d'impacte sonor i visual s'ha realitzat?
* Per què s'ubica la zona de bar i terrasses tocant als habitatges, tractant-se d'una
pastilla de terreny molt extensa, tota ella de propietat municipal?
* S'ha consultat a les Comunitats de Propietaris per tal d'incorporar els seus
suggeriments a la redacció definitiva?
* Com es pensa garantir el dret al descans de veïns i veïnes?
* Quins horaris faran el bar i les terrasses que completaran la zona esportiva?
* La llei permet ubicar una terrassa/bar al damunt d'un contenidor? És necessària una
ubicació tan perillosa atès que el bar ja disposarà de 80 o 90 m a peu pla?
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Es té previst pacificar algun carrer per sobre de la zona del mercat? En el cas del
carrer de Sant Crist en concret, es té pensat posar ressalts?, i es té pensat posarne en alguns altres indrets?

Quina és la situació actual de cadascuna de les mesures proposades i aprovades
de la moció que vam presentar en nom de l'Observatori contra l'Homofòbia?

Per què es va retirar la pancarta que hi havia al balcó de l’Ajuntament?
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