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Atès que darrerament diversos carrers del nostre municipi han quedat a les fosques a causa de 

diverses averies en l'enllumenat. 

Atès que no s'han solucionat aquestes averies de manera ràpida. 

Atès que algunes zones i punts concrets del municipi (com ara els túnels per sota de l’autopista 

o els polígons industrials) tenen una il·luminació insuficient. 

Atès que aquests punts poden comportar problemes de seguretat i ser potencials focus d’atacs, 

agressions o robatoris i de violència masclista. 

Atès que l'estiu és època de festes majors i altres activitats a l’aire lliure, i que per tant hi ha un 

increment de veïnes i veïns que es desplacen a peu pels nostres carrers. 

Atès que la seguretat dels vianants ha de ser d'importància per a l'equip de govern. 

Des de Crida Premià de Dalt preguntem: 

- Quines són les causes de l'apagada de l'enllumenat públic en el carrer Riereta, parc Jordi Pujol 

i voltants la revetlla de Sant Joan? Com és que no va quedar resolta l'averia fins al cap d'una 

setmana? 

- Quina és la causa que el passat 2 de juliol en plena festa major un tram de la carretera de 

Premià de Dalt estigués a les fosques, així com ho ha estat en múltiples ocasions durant les 

darreres setmanes i mesos? 

- Quant de temps fa que els focus situats a l’esplanada del costat de la bassa de Can Figueres no 

funcionen? Es coneix el motiu? Es té prevista una solució? En quin termini? 

- Voldríem conèixer quantes i quines avaries a l’enllumenat públic hi ha hagut en el darrer any i 

el mapa dels punts on han tingut lloc. 

- Es té previst millorar la il·luminació dels punts on és insuficient, com ara els esmentats 

anteriorment? En quant de temps es preveu fer-ho? Preguem es realitzin aquestes millores de 

manera urgent i prioritària ara a l’inici de l’estiu degut a la major afluència de gent que hi 

transitarà durant els mesos d’estiu. 

- S'ha pensat realitzar algun pla d'enllumenat públic a la nostra vila? 
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Atès que diversos veïns ens han fet arribar la seva preocupació pel gran nombre d'abelles mortes 

trobades a la zona del poliesportiu de Premià de Dalt. 

Atès que les abelles són actualment una espècie que ha vist dràsticament disminuïda la seva 

població a causa de la utilització de productes químics en els cultius com els Neonicotinoides. 

Atès que les abelles realitzen una tasca imprescindible dins els ecosistemes terrestres. 

Des de Crida Premià de Dalt preguntem: 

- Té l'Ajuntament constància de la mort d'abelles en aquesta zona? 

- S'ha detectat algun altre focus de mort d'abelles en el nostre municipi? 

- Es coneix la causa de mortalitat de les abelles en aquesta zona? Es té pensat algun pla 

d'actuació? 

- S'ha realitzat algun tipus de tractament fitosanitari en l'arbrat de la zona del poliesportiu? Amb 

quin producte o productes i en quines dates? 

- Quins altres tractaments fitosanitaris o fumigacions s’han aplicat en el darrer any o s’apliquen 

en el municipi? Quins productes, en quines dates, en quines zones i per a actuar contra què? 

 

Atès que en el passat Ple es va aprovar la moció que presentàvem de suport a la Marxa Som. 

Atès que els acords de la moció aprovada deien que l’Ajuntament: 

- “en farà difusió tant a la ciutadania com a les entitats del municipi, animant-

les a adherir-s’hi i a participar en la marxa, en l’assemblea al municipi i en la 

creació del Grup Local d’Acollida”; 

- i que “es compromet a fomentar aquest recolzament entre els municipis de la 

seva comarca, a coordinar-s’hi en allò que calgui, també per a la creació 

conjunta del brancal que enllaci amb la columna principal de la marxa, i a 

traslladar aquests acords a l’organització de La Marxa Som, al Consell 

Comarcal, la Diputació, el Parlament i el Govern de la Generalitat, així com a 

reflectir-ho al seu web municipal i als mitjans de comunicació locals i 

comarcals”. 

Des de Crida Premià de Dalt preguntem: 

- S’han dut a terme aquests compromisos dels acords de la moció aprovada? En quins termes i 

en quines dates? Hi ha alguna novetat al respecte de la col·laboració de Premià de Dalt en 

aquesta marxa? 
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Atès que al Ple de març se’ns va respondre a una pregunta sobre Can Mercadal que s’havia de 

parlar amb la Generalitat amb tal de trobar una solució a l’estat en què es troba i la perillositat 

que comporta. 

Atès que al Ple de maig, a una pregunta del PSC, es va respondre que s’havia tingut un mes abans 

una reunió amb la Generalitat sobre el tema i s’estava a l’espera de que una setmana després 

de la data d’aquell Ple es comuniqués a l’Ajuntament una resposta definitiva sobre com actuar 

al respecte. 

Des de Crida Premià de Dalt preguntem: 

- Quina va ser aquesta resposta de la Generalitat sobre com s’actuaria i què es podria fer des de 

l’Ajuntament? 

- S'ha fet ja alguna actuació en aquest sentit, per part de la Generalitat, de l’Ajuntament o de la 

propietat? 

- Quina és la previsió de futures actuacions a fer, i per part de quins actors? 

- Quina és la situació actual de la fàbrica pel que fa a la seva propietat i a qui hi pot actuar? 

 

Atès que al Ple de març se’ns va respondre a una pregunta sobre Can Batalla que no se sabia per 

ara els motius ni la finalitat de la compra que algú havia fet poc abans de l’edifici, però que si hi 

havia de fer obres hauria d’anar a l’Ajuntament a demanar els permisos necessaris per fer-ho. 

Des de Crida Premià de Dalt preguntem: 

- Ha demanat des de llavors el nou propietari o propietària de Can Batalla algun permís a 

l’Ajuntament, o ha fet alguna comunicació a l’Ajuntament referida als futurs usos de l’edifici? En 

cas afirmatiu, quin tipus de permís s’ha demanat o quina comunicació s’ha fet? 

 

Atès que la secció “El ciutadà exposa” ha tornat a desaparèixer del butlletí municipal La Pinassa 

en el número d’aquest mes de juliol. 

Atès que ja havíem demanat que, al marge de quantes preguntes es rebessin, es mantingués 

sempre l’anunci de l’existència d’aquesta secció amb les indicacions de com participar-hi, 

precisament per tal que la ciutadania segueixi veient que la secció existeix i sàpiga com hi pot 
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participar. Considerem que si en alguns números ni tan sols hi figura l’existència d’aquesta 

secció, es fa encara més difícil fomentar i aconseguir la necessària major participació en la 

mateixa. 

Des de Crida Premià de Dalt preguntem: 

- Per què en alguns números de la revista no s’anuncia aquesta secció, com és el cas de l’actual? 

 

Atès que al Ple de febrer se’ns va aprovar la moció que proposava l’adequació del camí de 

servitud de l’autopista i l’estudi de la construcció d’un pont que en connecti les dues parts al pas 

per la riera canalitzada. 

Atès que al Ple de març se’ns va aprovar la moció que proposava estudiar l’adequació i 

rehabilitació de l’antic escorxador municipal i donar-li un ús. 

Des de Crida Premià de Dalt preguntem: 

- Quines actuacions s’han fet en aquest sentit? Quines es té previst fer i en quins terminis 

aproximats? 

 

Atès que al Ple del mes d’abril es va aprovar de forma gairebé unànime la moció que 

presentàvem de rebuig a la LOMQE i el 3+2 i en defensa de l’escola pública. 

Atès que l’aprovació d’aquella moció es va fer arribar, seguint el seu punt d’acord número 5, als 

centres educatius i AMPAs del municipi, al Govern de la Generalitat i el Departament 

d’Ensenyament, als Serveis Territorials d’Ensenyament i al Parlament. 

Atès que altres municipis que havien aprovat mocions sobre temes similars han rebut en les 

darreres setmanes resposta per part de la Generalitat, concretament de la Secretaria 

d’Universitats i Recerca i Consell Interuniversitari de Catalunya. 

Des de Crida Premià de Dalt preguntem: 

- S’ha rebut alguna resposta a l’enviament de l’aprovació d’aquella moció, per part d’alguns dels 

òrgans als quals es va fer arribar? Si s’han rebut o es reben respostes, ens les podríeu fer arribar? 
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Atès que es va comentar en el darrer Ple que les obres ja estaven acabades i es faria l’entrega 

de l’actuació probablement la setmana següent. 

Atès que, a data de fer aquestes preguntes, la zona continua vallada. 

Atès que s’ha dut a terme recentment un procediment de contractació “per al servei 

d’enjardinament del projecte d’actuació de millora del parc de Can Figueres (zona central)”, i un 

altre per a connectar els desaigües del parc a la xarxa de clavegueram municipal. 

Des de Crida Premià de Dalt preguntem: 

- Aquestes contractacions són d’actuacions que s’inclouen dins les obres de reforma del parc 

que s’han estat fent aquests mesos, o són actuacions que es faran a posteriori d’obrir de nou el 

parc al públic? Quan es té previst per tant obrir-lo al públic? 

 

Atès que en les darreres setmanes s’han instal·lat per fi les cartelleres dels voltants de la plaça 

de la Fàbrica. 

Des de Crida Premià de Dalt preguntem: 

- Quantes d’aquestes noves cartelleres s’han posat o es té previst posar en tot el municipi? En 

quins indrets? De quines mides? 


