
PREGUNTA DE CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP SOBRE L’ESTAT EN QUÈ ES 

TROBA DES DE FA ANYS LA PLACETA DE L’ANOMENADA FONT DEL PEIX (C/ 

Mar, cantonada amb C/ Folch i Torres) 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A  

L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI RESPOSTA I DEBATUDA EN EL 

DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT PREGUNTA: 

Atès l’estat en què es troba (vegin-se fotografies adjuntes) la placeta de l’anomenada 

Font del Peix (al carrer Mar cantonada amb el carrer Folch i Torres), apuntalada i vallada 

de forma precària per evitar la caiguda del mur que té darrere, que suporta al seu torn 

part de la carretera de Premià. 

Atès el llarg temps que porta la plaça en aquest estat. 

Atesa la perillositat de tenir la plaça en aquest estat i durant tant de temps. 

Atès que aquesta plaça i la font que conté haurien de ser conservats, pel seu caràcter 

de patrimoni del poble, estant de fet catalogats ambdós carrers de l’encreuament com 

a patrimoni històrico-artístic municipal. 

Preguntem: 

Per què la plaça segueix en aquest estat? 

S’ha estudiat la perillositat que això suposa? 

Està comprovada i garantida l’eficiència del sistema rudimentari de suport del mur, i del 

tancat que l’envolta? S’està avaluant periòdicament l’estat d’aquest sistema de suports, 

per assegurar que no està cedint paulatinament el mur? 

Està l’Ajuntament actuant per solucionar-ho? Mitjançant quines mesures? 

Per què l’Ajuntament no està actuant suficientment per a solucionar-ho, a la vista de 

quant es perllonga en el temps tant l’estat de la plaça com la consegüent perillositat? 

No s’hauria de poder fer més des de l’Ajuntament, com a actuació urgent i necessària 

per motiu de perillositat per a evitar potencials accidents? 

Es té en compte la consideració com a patrimoni del municipi? Es restaurarà la plaça i la 

font a l’estat en què haurien d’estar? 
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