Atès l’allargament de la situació de confinament, preguem que en els següents
plens telemàtics es permeti als veïns i veïnes l’aportació en directe de preguntes
o propostes que, un cop recopilades, siguin traslladades als regidors i regidores
per a ser respostes al final del Ple, o que siguin aportades prèviament per mitjà
d’un formulari online o altres sistemes.

Preguem que, per a garantir la distància de seguretat entre persones i evitar
contagis, es doti de més espai i prioritat als i les vianants, restringint la circulació
de vehicles en carrers o trams estrets o per on circula molta gent habitualment.
Proposem també altres mesures com l’ampliació de voreres, i la senyalització
d’una vorera per cada sentit de circulació, així com millorar la connectivitat a peu
i en bici amb els municipis veïns.
Així mateix, demanem ampliar les freqüències de pas de l’autobús C-14 i els
altres que passen pel municipi, especialment en hores punta.

Atès que sabem que amb la situació de COVID poden augmentar els casos de
violència masclista i que ha hagut casos detectats a Premià de Dalt als quals s’ha
destinat l’habitatge d’emergència a l’acolliment durant l’estat d’alarma.
Voldríem saber amb quins recursos compta el municipi en aquests casos i quina
actuació es preveu un cop s’arribi a la data en què finalitza la pròrroga vigent de
l’estat d’alarma.
En aquest sentit, preguem que els ajuts i recursos no es plantegin només per a la
situació de confinament i l’estat d’alarma, sinó també preveient el post-Covid, en
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què l’emergència social i situacions de violència de gènere continuen i caldrà
garantir la cobertura de necessitats creixents. Per tant, donant marge en els
tràmits i els ajuts per a sortir de les situacions de vulnerabilitat, i garantint
solucions en tot moment.

Quin és el seguiment de la cobertura de les necessitats de connectivitat i
dispositius informàtics de l’alumnat i els centres educatius del municipi?
Quina és l’evolució de les classes telemàtiques?
L’alumnat que ha rebut aquestes cessions està atenent les classes correctament?
Es té coneixement d’alumnes amb problemes d’accés o connectivitat, o que no
poden seguir les classes?
Estan treballant en xarxa els serveis socials, els centres educatius i el punt
d’informació juvenil La Fletxa?

Quantes persones de Premià de Dalt tenen plaça en residències per a gent gran
d’altres municipis, i quantes estan en llista d’espera?
Quina és la situació en aquestes residències, i quina és la situació de la residència
Llar Carme?
Quina és la situació laboral de les persones que hi treballen?
S’ha fet o es preveu la desinfecció de la residència Llar Carme?
Es preveu crear places de residència per a gent gran al municipi? Amb quin
model de gestió?

Per quin motiu es va desbrossar l’espai verd de Can Vilar? No era possible que
continués en un estat més naturalitzat?
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