
 
 

MOCIÓ PER ELABORAR UN PLA URGENT D'ADEQUACIÓ DE L'ASFALTAT A 
PREMIÀ DE MAR 
 
Atès que a Premià de Mar hi ha una manca d'actuacions urgents que s'han de dur a 
terme en el paviment dels carrers de la ciutat que provoquen o poden provocar 
situacions de riscos en alguns carrers i artèries principals de la ciutat, i que és possible 
la seva reforma urgent per tal de poder mantenir la seguretat i el trànsit rodat en les 
nostres vies i carreteres.  
 
Atès que aquestes reparacions urgents són contínuament denunciades per la ciutadania 
i que presenten problemes greus per la seguretat viària, i el desgast de vehicles.  
 
Atès que ens arriben queixes constants sobre la manca de senyalització viària que 
també és molt deficitària a la ciutat, perquè aquesta pugui complir eficaçment la seva 
comesa, no n'hi ha prou amb la seva col·locació a la via, sinó que ha de tenir un 
manteniment físic i funcional que garanteixi la seva legitimitat, havent d'estar d'acord 
amb les característiques de la via, i la seva renovació quan el seu deteriorament ho faci 
inservible o les característiques de la via canviïn. 
 
Atès que es disposa de mitjans i recursos suficients per poder dur a terme de forma 
immediata i urgent les actuacions de reparació del paviment, sanejant i asfaltant 
d'aquests solcs, així com porcions de rajoles, llambordes que es mouen o que 
directament estan arrencades del paviment, tal com podem apreciar de fotos i queixes 
veïnals que ens envien i que dia a dia són publicades a les xarxes socials, explicant la 
situació desastrosa de com es troben diferents carrers repartits per tots el municipi on 
ens estan advertint constantment dels perills que es poden produir en el trànsit rodat per 
part dels conductors, així com el risc de caigudes en carrers i encreuaments de vianants 
que ensopeguen caient a terra o els accident que es poden.  
 
Des del grup municipal d’ERC-JxP-AM, i davant la preocupació de la situació que 
pateixen els veïns dels diferents barris, entenem que s'han de posar mesures urgents 
per revertir aquest greu problema. 
 
Primer. REALITZAR una diagnosi urgent i ràpida de l'estat actual de les vies de trànsit 
i carreteres de competència municipal per establia una calendarització d'actuacions 
prioritària, per poder treure un Pla d'Actuació urgent que restableixi la seguretat i el 
normal trànsit de vies públiques , per tal d’erradicar els riscos en el trànsit i en la 
seguretat viària dels veïns i conductores que circulen per nostre municipi, Prenent 
Mesures urgents d'asfaltat i apedaçant els sots i foradada existents en molts dels carrers 
del municipi.  
 
Segon. INSTEM a l'Ajuntament de Premià de Mar a realitzar també un diagnostic Ràpid 
urgent de l'estat de les voreres i carrers de vianants, amb l'objectiu de poder esmenar 
aquelles voreres on hi ha rajoles, llambordes o peces extretes, o que es mouen 
provocant que el paviment no sigui ferma i estable en aquelles zones més 
concorregudes i zones de pas.  
 



 
Tercer. INSTEM a l'Ajuntament de Premià de Mar a implementar un pla d'acció per a la 
Millora del manteniment de les vies públiques, senyalització, Elements de seguretat i 
Elements de mobiliari públic.  
 
Quart. INSTEM a l'estudi i aplicació per al mòbil d'una app, similar al l’APP Premià, que 
faciliti la Geoposició, enviant una foto amb la descripció oportuna, i que pugui arribar de 
forma directa als Departaments Implicats i al cap d'obres de la brigada municipal, per 
estudiar la situació i poder donar una resposta tècnica i ràpida, per a una solució 
immediata o més prorrogada en el temps." 
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