
 
 
 

 
 

PRECS I PREGUNTES de CRIDA PREMIÀ DE DALT per al Ple de gener de 2021 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – ALTERNATIVA MUNICIPALISTA, AMB REPRESENTACIÓ A 
L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT, FORMULA ELS SEGÜENTS PRECS I PREGUNTES, A FI QUE ES DEBATIN I 
RESPONGUIN EN EL DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT: 

1) PREC relatiu a l’ENLLUMENAT 

Preguem que, aprofitant la substitució per llums LED de les lluminàries del 

municipi, se solucionin definitivament les apagades recurrents, i s’il·luminin 

punts foscos com per exemple els de: 

- Parc de can Verboom. 

- Trams d’escales de la Floresta que van del Torrent de la Bòbila al carrer les 

Agudes i d’aquest al carrer Miguel de Cervantes. 

- Aparcaments com el de davant de l’escola Santa Anna i altres del barri, i la 

zona del camí del Mig – carrer de l’Oest. 

- Trams del torrent Santa Anna com el de camí a l’escola. 

- Via Primília. 

Així mateix, demanem que s’informi de l’estat de la substitució de les lluminàries 

per LED i de la previsió de la seva finalització. 

2) PREGUNTA relativa a la VACUNACIÓ 

Quina és la situació actual i la previsió pel que fa a la vacunació al municipi, en 

especial dels grups amb major prioritat per vacunar-se? 

3) PREGUNTA relativa a la REOBERTURA DELS CONSULTORIS 

Com avança la previsió que es va anunciar respecte a la propera reobertura del 

consultori de la carretera d’Enllaç, tenint en compte l’evolució de la situació i de 

les necessitats? 

4) PREGUNTA relativa a la LOGÍSTICA PER A LES PROPERES ELECCIONS AL 

PARLAMENT 

Com es preveu la logística a Premià de Dalt per a les properes eleccions al 

Parlament de Catalunya, tenint en compte les diferències respecte a altres 

comicis amb motiu de la situació sanitària, pel que fa, entre d’altres, als locals 

electorals i a les mesures que caldrà prendre-hi per garantir la votació i la 

seguretat de tothom? 

Ens posem a disposició per contribuir-hi en tot allò que calgui. 



 
 
 

 
 

5) PREGUNTA relativa als PROTOCOLS RESPECTE A LES PROVES 

DIAGNÒSTIQUES PER AL PERSONAL MUNICIPAL 

Quins són els protocols d’actuació respecte a la realització de proves 

diagnòstiques de la covid-19 al personal municipal? Quan o en quins supòsits es 

preveu que es facin, com es preveuen les substitucions i les reincorporacions... 

6) PREGUNTA relativa als PROCESSOS DE SELECCIÓ 

Perquè segueixen realitzant-se processos de selecció en què es donen terminis 

brevíssims per a la presentació de sol·licituds, amb el que això comporta pel que 

fa a les possibilitats reals de que qualsevol persona interessada pugui 

assabentar-se’n i participar-hi? 
 

 

Premià de Dalt, Països Catalans, 31 de desembre de 2020 

Grup Municipal Crida Premià de Dalt – Alternativa Municipalista 


