PREC DE CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A UN ADEQUAT MANTENIMENT DE CARRERS,
ESPAIS, SENYALITZACIONS I MOBILIARI URBÀ
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ
DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI RESPOST I DEBATUT EN EL DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI DE
L’AJUNTAMENT, EL SEGÜENT PREC, QUE ESTÀ OBERT I EXTENSIU A LA RESTA DELS GRUPS MUNICIPALS I
OBERT A LES MODIFICACIONS, ADDICIONS I ESMENES QUE HI VULGUIN PROPOSAR, I QUE ESTÀ OBERT A
POSSIBLES MODIFICACIONS QUE ES CONSIDERIN NECESSÀRIES PER A LA VIABILITAT DE LA PROPOSTA:

Atès que el manteniment dels carrers i espais de la vila és un deure
d’obligat compliment per a un Ajuntament,
Preguem a l’equip de govern que miri de mantenir els carrers i espais del
municipi en un estat adequat per a la correcta i segura circulació de
vehicles i vianants.
En relació a això, fem arribar diverses queixes que ens han fet arribar veïns
i veïnes del municipi pel mal estat dels següents carrers i espais del terme
municipal:

1. Descampat de Can Werboom
Preguem es tornin a col·locar a lloc totes les tanques que voregen tot
el perímetre del descampat de Can Werboom, ja que una bona part
porten anys caigudes i tapades sota la malesa, la qual cosa comporta
un perill per a vianants que hi podrien caure, a més de generar-s’hi
acumulació de brossa. (N’adjuntem fotografies.)

2. Senyalitzacions i miralls
Preguem es repari el mirall trencat situat al torrent Mateu Mas a la
cruïlla amb el passatge Mateu Mas.
Preguem també se n’instal·li un a la carretera del Ramal en el punt
on hi van a parar les escales de la travessera del Ramal, amb tal que
els vianants puguin fer-ne ús quan surten de les escales, ja que amb
la vorera mínima que ha quedat en aquest punt amb la reforma del
carrer no és possible veure els cotxes que vénen, la qual cosa comporta
un perill especialment per a nens i gossos.
(N’adjuntem fotografies i mapa de localització.)

3. Acumulacions de branques
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A la part de la muntanya per damunt de la corba situada a l’extrem
nord de la riera de Sant Pere (allà on acaba l’asfaltat i cobriment
d’aquesta), hi ha a terra diverses piles de branques acumulades que
podrien ser un perill en quant a la facilitat de cremar-se que podria
propiciar la generació o propagació d’incendis.
Preguem es tingui en compte aquest potencial perill, i s’eliminin
aquestes acumulacions si es considera oportú i necessari.
(N’adjuntem fotografies i mapa de localització.)

4. Voreres estretes
A diversos carrers del municipi, com ara al torrent Santa Anna a
l’alçada del carrer Manuel Riera (n’adjuntem fotografia i plànol), les
voreres són massa estretes per al seu ús especialment amb cotxets,
carros de la compra o cadires de rodes.
En el cas del torrent, les dues voreres són igualment estretes, però a
més una és zona blava. Preguem s’ampliï adequadament l’ample de
la vorera del costat sense zona blava. I també que s’avanci en trobar
solucions semblants per a altres carrers afectats per problemàtiques
similars.

5. Aparcament perillós en corba
Entrar a la carretera del Ramal des del carrer de Josep Carner requereix
un gir molt difícil i amb nul·la visibilitat, degut a que hi ha sempre
cotxes aparcats a la banda sud del Josep Carner tocant a la corba, tot
i que no sigui un lloc per aparcar i tot i estar ocupant tot un carril. El
gir es fa encara més impossible des de la recent reforma de la carretera
de Ramal. (N’adjuntem fotografies i plànol de situació.)
Preguem es pinti línia groga en aquesta banda del carrer a la part
propera a la corba, amb tal de recordar i que quedi més explícit que
no s’hi pot aparcar, per així facilitar la circulació en aquest punt i evitar
possibles accidents al fer aquesta corba.

6. Torre elèctrica mal situada
A la cruïlla entre l’avinguda de Catalunya i el carrer del Montseny es
troba situada una torre elèctrica enmig del carrer i molt a prop de les
cases, sense cap caixa de seguretat o tanques que l’envoltin.
(N’adjuntem fotografies i plànol de situació.)
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Preguem es duguin a terme els procediments i tràmits oportuns per
a que es traslladi la torre elèctrica a un lloc més adequat que no sigui
al mig d’un carrer i molt a prop de cases. I que, fins que això es pugui
produir, s’instal·lin proteccions per seguretat als voltants de la torre, i
s’instal·li també una barrera al pas dels vehicles en el punt indicat en
el plànol adjunt, amb tal de distribuir millor la circulació en aquest punt
i de millorar-ne la seguretat.

Premià de Dalt, 29 de gener de 2016
Carlos Garcia Abalos
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA
46981247K; C/ Llarg, 38 – 08338 Premià de Dalt; 680726085
cridapremiadedalt@gmail.com; garciaacrl@premiadedalt.cat
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