
Moció que presenta Crida Premianenca per a reclamar la titularitat de l’NII 

És evident que des de fa temps estem davant una crisis climàtica i energètica. Les 
administracions locals no han de ser alienes a la lluita per reduir les emissions 
provocades entre altres pels vehicles contaminants. Actualment, cada dia passen per 
davant del nostre poble més de 45000 vehicles. Històricament Premià a nivell popular ha 
sigut impulsor de la reivindicació de la pacificació de l’NII. Crida Premianenca ha portat a 
ple municipal diferents mocions per a reivindicar-les, les més recents: 

- Setembre del 2020. Moció per la pacificació de l’NII, aprovada tot i que amb els vots en 
contra del govern municipal, on es demanava: 

● L’interès per part de l’ajuntament de declarar la pacificació de l’NII 
● La sol·licitud de l’NII com a espai de titularitat municipal  
● Un estudi dels usos a incorporar a l’NII un cop alliberada la C32 
● Obrir un procés participatiu per incorporar idees de la ciutadania 
● Que el  govern municipal portés a terme projectes constructius d’una xarxa ciclable 
● Garantir un transport públic de qualitat i alternatiu al trànsit contaminant 
● Traslladar tots aquests acords al actors implicats, ja siguin institucions com col·lectius populars 

- Desembre del 2019. Moció de suport al pacte de la mobilitat i pacificació de l’NII, aprovada per tots el partits amb 
l’abstenció de C’s, on es recollien les propostes: 

● Suport al Pacte de la Mobilitat del Maresme per part de l’ajuntament 
● Oposició al perllongament de la concessió de la C32 per part de l’ajuntament 
● Instar al comissionat de la mobilitat del Maresme a definir  la funcionalitat de l’NII 
● Instar també al comissionat a definir la funcionalitat de la C32 
● Demanar al CCM, un cop pacificada l’NII, el blindatge urbanístic del territori per evitar mobilitats no desitjades 
● Demanar al CCM  que juntament amb els municipis veïns impulsi projectes pel desmantellament dels peatges 

físics i la restitució d’aquests espais i faciliti processos participatius sobre el seu futur 
● Demanar al CCM la reclamació de la partida de 400 milions d’€ que el Estado te obligació de traspassar a la 

Generalitat per actuacions al Maresme  
● Demanar al CCM que insti als estaments corresponents l’acceleració de les actuacions proposades i potenciï 

la participació ciutadana 
● Comunicar els presents acords als actors implicats, ja siguin institucions com col·lectius populars 

 
Com ha quedat tot això? Doncs sembla que en una sèrie de bones intencions la majoria de les quals no han arribat 
enlloc. Es per això i per tot el que ens hi juguem que hem d’insistir en portar a terme polítiques valentes, que mirin pel 
benestar del nostre poble, que ens aportin espais per a les persones, que facilitin el transport públic i de qualitat i que 
d’una vegada per totes es prioritzin les persones als vehicles. 
No ens val pacificar l’NII si després farem estructures per a seguir facilitant la circulació dels vehicles contaminants, 
ens cal facilitar que l’NII sigui un passeig o un carrer més del nostre poble, amb espais verd, per passejar i per anar 
amb bicicleta. Cal demanar la titularitat de l’NII per poder aplicar-hi l’article 25.2 de les bases de règim local per la 
gestió de les infraestructures viàries. Cal posar en pràctica les idees del pacte del alcaldes pel clima i l’energia 
(PAES) al qual Premià es va adherir el 2010 i on instava entre altres propostes a: 

● Creació i ampliació d’espais urbans dedicats a vianants, etc., així com les zones de prioritat invertida 
afavoreixen el desplaçament a peu o en bicicleta en detriment del transport privat i contaminant (com és el 
cotxe o la motocicleta). 

● Potenciar els espais on els ciutadans es poden desplaçar (i jugar) de forma més segura, asseguren 
l’accessibilitat per a totes les persones i afavoreixen les relacions veïnals. 

● Construcció o ampliació de vies ciclistes (a ser possible segregades del trànsit). 

 
 

Per tot això, Crida Premianenca – Alternativa Municipalista proposa al ple l’adopció dels següents acords: 
 

1. Compartir per part del govern amb la resta de grups municipals, l’esborrany de la Generalitat de l’avant 

projecte de pacificació de l’NII per poder decidir i prendre’n partit creant si fos necessari una taula de mobilitat 

per fer el seguiment del projecte. 

2. Instar al Govern municipal perquè sol·liciti que la NII sigui un espai de titularitat municipal. 

3. Incidir en la urgència d’aplicar els punts acordats a les mocions aprovades en ple municipal el desembre 

2019 i el setembre del 2020. 


