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Preguntas de la AAVV Premià Centre al Pleno Municipal de diciembre a la Regidora Olga 
Safont 

Segons l'escrit de la Sra. Safont que es va passar als veïns d'Enric Granados, Prim, Fleming 
Pilar i J. Verdaguer els contenidors de l'illa Enric Granados entre Prim i Fleming es retiraven el 
passat dia 2015.11.16. La comunitat de veïns Enric Granados, just abans de la creació de la 
AAVVPC ha sol·licitat mitjançant la presentació d'una instància el següent: 

1. Que en el termini de 15 dies des de la presentació d'aquesta instància se'ns lliuri la 
següent documentación 
a. Informe tècnic del moviment de l'illa de contenidors d'Enric Granados a Prim 
b. Documentació de la sol·licitud dels veïns de Prim de la retirada dels contenidors de 

Prim 
c. Informe tècnic del moviment dels contenidors de Prim a Enric Granados i del pas de 2 

contenidors a 6 
d. L’Avís als veïns d'Enric Granados que els contenidors es tornaven a posar a Enric 

Granados 
e. Còpia per escrit de les queixes dels veïns que no han volgut que es treguin els 

contenidors, amb la còpia de la instància sol·licitant- 
f. Que la Secretària municipal compleixi amb la sol·licitud i passi informe a tots els grups 

municipals 

És per tot això que preguntem a la Sr. Regidora 

• S'ha respost aquesta instància? 
• S’ha passat l’informació als Grups Municipals? 
• Quina és la causa real de perquè no s'han retirat? 
2. Per què s'ha mentit als veïns en el bàndol enviat, posant el doble de la distància a 

recórrer pels veïns més allunyats (no hi es la distància des del punt intermedi d'entre 
dues illes de contenidors sinó la distància total entre dues illes) com es mostra a la 
imatge adjunta? 

3. En el cas que ens presenten les instàncies d'un volum de queixes de veïns considerable, 
per exemple un nº superior als veïns afectats (22 famílies i uns 50 veïns afectats) Per 
que no s'atén a la sol·licitud dels veïns , no de retirar l'illa de contenidors, sinó que la 
mateixa rote entre els trams Elisenda de Montcada - Prim, Plaça - Fleming i Prim - 
Fleming cada 2 anys? 

   
Moltes gràcies  
Sebastian Guirao Gil 
President de la AAVVPV 


