PRECS I PREGUNTES de CRIDA PREMIÀ DE DALT per al Ple de novembre de 2020
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’ESTABLIMENT D’UN PROTOCOL PER ELIMINAR LES
PINTADES D’ODI
Preguem es treballi per elaborar i implementar un protocol per eliminar les
pintades que incitin a l’odi i la violència.
2) PREGUNTES relatives a la VIOLÈNCIA MASCLISTA
Quines són les dades relatives a violència masclista al municipi durant els mesos
de pandèmia?
Quins recursos i actuacions s’estan implementant i es preveuen per abordar
aquestes violències i prevenir-les, tenint en compte la situació sanitària
perllongada i de múltiple crisi i els diferents nivells de confinaments?
3) PREGUNTES relatives al CAP I ELS CONSULTORIS
Com avança la previsió pel que fa al nou CAP?
Quina és la situació de l’atenció primària pel que afecta al nostre municipi i a
l’àrea bàsica a la qual pertany? Quina és la previsió respecte els consultoris, i la
situació dels i les professionals?
4) PREGUNTES relatives a l’EDUCACIÓ TELEMÀTICA
Com s’està abordant el retorn a les classes telemàtiques que s’està donant en
molts casos, ja sigui de manera més habitual o en períodes concrets per a classes
que han de ser confinades?
S’està arribant a tot l’alumnat que tingui necessitats de dispositius o
connectivitat o d’ajuts en aquest sentit, tant persones i famílies usuàries de
serveis socials com les que no ho són però poden necessitar-ho igualment?
Es preveu poder cobrir tothom en les diferents casuístiques possibles, tant degut
a detecció de casos com a possibles polítiques de confinament més generalitzat?
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