
1) PREGUNTES relatives a les PERSONES AMB EDAT AVANÇADA.

1.1) Com s’està actuant per aproximar les famílies de les persones d’edat avançada 
usuàries de les residències?

1.2) S’han realitzat les proves tests a les residències de persones grans del municipi 
i dels pobles veïns on hi hagi familiars de premianencs/ques? En cas que la resposta 
sigui negativa, s’ha pensat a fer-les?

1.3) El personal de residències compta amb tot el material de seguretat adient per a la 
realització de la seva tasca?

1.4)  Quin és l’estat actual de persones infectades o amb símptomes a les places resi-
dencials del municipi?

2) PREGUNTES relatives a la SITUACIÓ AL MUNICIPI I ELS MITJANS MUNICIPALS PER 
FER FRONT A LA COVID-19

2.1) De quins mitjans disposa actualment l’Ajuntament per a fer tests a la població en 
general?

2.2) Quin és l’estat actual de l’atenció primària a veïns/es de Premià de Dalt respecte a 
atenció, personal i material sanitari i de protecció?
 
2.3) Quina ha estat la situació i atenció a les persones usuàries de menjadors socials?

2.4) Quin ha estat el seguiment de les persones usuàries del DISA i la seva activitat?

2.5) Com s’ha gestionat l’atenció psicològica i quantes atencions s’han fet? 
 
2.6) Quina és la situació pel que fa a violències masclistes i LGBTIfòbiques en els dies 
de confinament? 
 
2.7) Quantes persones sense vinculació prèvia amb serveis socials s’han atès? 
 
2.8) Quantes persones voluntàries s’han activat i quines tasques han realitzat?

PREGUNTES de CRIDA PREMIÀ DE DALT per al Ple d’abril de 2020

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUN-
TAMENT DE  PREMIÀ DE DALT, FORMULA LES SEGÜENTS PREGUNTES A FI QUE SIGUIN RESPOSTES I DEBATUTS 
EN EL DECURS DEL PROPER PLE  ORDINARI DE L’AJUNTAMENT.

cridapremiadedalt@gmail.com 08/04/2020

1



2.9) Es té constància de si el producte utilitzat com a desinfectant pot afectar a per-
sones amb sensibilitat química o amb afectacions respiratòries? S’ha actuat en aquest 
sentit? Quin producte s’ha fet servir i en quines zones? 
 
2.10)  Quantes persones afectades, i quantes confinades amb simptomatologia, hi ha 
actualment al municipi? 
 
2.11)  Es preveu algun canvi en la normativa indicada per l’Ajuntament pel que fa a la 
distància a la qual es permet passejar els animals de companyia?

3) PREGUNTES relatives als INFANTS I JOVES DEL MUNICIPI

3.1) Quin és l’estat actual de les classes per als infants del municipi? Quina és la propos-
ta que s’ha fet des del departament d’ensenyament a l’Ajuntament?

3.2) Quin és i ha estat l’estat de l’alumnat que no disposa o ha pogut disposar dels mit- 
jans per seguir amb l’educació a distància? S’ha garantit la connexió a internet a qui no 
en tenia i els dispositius que fessin falta?

3.3) Com s’ha gestionat les beques menjador de les que ha posat a disposició el consell 
comarcal?
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