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PREGUNTES DE CRIDA PREMIÀ DE DALT PER AL PLE DE FEBRER DE 2016 

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

DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUIN RESPOSTES I DEBATUDES EN EL DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI 

DE L’AJUNTAMENT, LES SEGÜENTS PREGUNTES: 

 

Formulem les següents Preguntes al regidor/a o regidors/es encarregat de l’àmbit o 

els àmbits corresponents: 

 

1. Pregunta sobre la rampa del veí de l’Avinguda de Barcelona: 

Atès que l’equip de govern es va comprometre al Ple del mes de maig 

de 2015 a instal·lar-li al veí de l’Avinguda de Barcelona la rampa que 

necessita per accedir al portal del seu habitatge, confirmant “que al 

proper dia s’iniciaran les obres pertinents”, 

S’ha pres alguna mesura al respecte? Quan es procedirà a construir 

aquesta rampa, que encara no s’ha fet? 

 

2. Pregunta sobre la reparació dels carrers del barri del Remei i 

altres indrets: 

Atès que l’equip de govern es va comprometre al Ple del mes d’abril 

de 2015 i en Plens posteriors en que arreglarien en breus els carrers 

en mal estat del barri del Remei (carrers Jaume I, Balmes i Lluís Vives), 

Atès que en altres indrets del municipi també hi ha carrers amb 

problemes similars. Com ara les nombroses protuberàncies i altres 

deformacions existents a la carretera de Premià al seu pas per les 

escoles Betlem i pel parc Felicià Xarrié, i al carrer Josep Carner que 

voreja un altre costat del mateix parc, algunes de les quals tenen 

marques fetes entenem que per part de la brigada per identificar on 

s’ha d’actuar, però d’altres no en tenen. Un altre cas amb nombroses 

protuberàncies és al carrer del Montseny arribant a la cruïlla amb 

l’avinguda de Catalunya. (Adjuntem fotografies d’algunes d’aquestes 

deformacions d’aquests casos.) 

S’han pres més mesures al respecte, a banda de les marques fetes des 

de fa mesos en alguns dels casos? Quan tindran lloc les obres de 

millora i reparació dels carrers del barri que el govern es va 

comprometre a fer i encara no s’han produït, i quan quedaran 

enllestides? Quan es faran les de la carretera de Premià ja marcades? 

Preguem es marquin també les que no ho estan i es procedeixi a fer 

les obres de pavimentació i altres treballs necessaris per solucionar 
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tots els casos el més aviat possible, retornant així les carreteres i 

carrers a un estat més segur. 

 

3. Pregunta sobre el túnel d’accés al polígon La Suïssa: 

Atès que l’equip de govern es va comprometre al Ple del mes d’abril 

de 2015 a solucionar els problemes relatius a la manca de senyalització 

de l’accés per sota del pont de la C-32 al polígon La Suïssa, 

Atès que no hi ha tampoc il·luminació en aquest túnel, i que falten 

també diversos dels pilons situats en un dels laterals per evitar 

caigudes al desnivell que hi ha, 

S’han pres mesures al respecte? Quan s’instal·larà la senyalització 

necessària, atès que encara no hi és? S’instal·laran també la 

il·luminació necessària i els pilons que falten? (N’adjuntem fotografia) 

 

4. Pregunta sobre les cartelleres de l’Ajuntament: 

Atès que el passat mes de novembre de 2015 la cartellera situada a 

l’accés a la plaça de la Fàbrica per la Riera, fins llavors una cartellera 

oberta i per tant d’ús públic, es va tancar amb vidre i clau per a 

utilitzar-se posteriorment com a mapa dels establiments de la plaça, 

Atès que l’equip de govern es va comprometre en el Ple d’aquell mes 

a instal·lar en la major brevetat possible una nova cartellera d’ús públic 

al costat de la que acabava de deixar de ser-ho, 

Atès que posteriorment la cartellera situada a l’altra entrada a la plaça 

de la Fàbrica (a la carretera d’Enllaç, davant del supermercat) va 

passar també a tancar-se amb vidre i clau, quedant d’aquesta manera 

tota la zona més central del poble sense cap cartellera pública, 

Quan es donarà compliment al compromís d’instal·lar una nova 

cartellera pública a l’accés per la Riera? Se n’instal·larà una altra de 

nova a l’altre punt esmentat per compensar també la supressió 

d’aquesta? 

 

5. Pregunta sobre les samarretes amb l’eslògan “Viu Premià de 

Dalt”: 

L’Ajuntament va fer unes samarretes amb l’eslògan “Viu Premià de 

Dalt”? S’han distribuït? Quan, on i a qui? 
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6. Pregunta sobre el disseny i la comissió de l’skatepark: 

Atès que se’ns ha comunicat que no existeix cap documentació 

relativa al disseny inicial del nou skatepark ni relativa a la comissió que 

es va fer amb skaters del municipi per matisar aquest disseny inicial, 

Qui va fer el disseny inicial de l’skatepark? Com es va decidir qui feia 

aquest disseny, es va decidir mitjançant un procediment de 

contractació? Qui hi havia en aquestes reunions? 

 

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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