
 

Moció per a l'atorgament ordenat, coherent i estratègic de locals i espais socials a les entitats 
premianenques arran del trasllat a Ca l'Escoda. 

 
Exposició  de motius 
 
Atès que aquesta tardor està previst el trasllat i reagrupament a Ca l'Escoda, el nou edifici municipal, de tots 
els departaments, entitats municipals i serveis de l'Ajuntament de Premià de Mar que ara ocupen espais 
propis o llogats  per tota la població. 
 
Atès que l'esmentat trasllat i reagrupament deixarà diversos espais buits o amb la possibilitat de compartir 
l'ús dels mateixos. 
 
Atès que nombroses entitats, associacions i col·lectius de Premià de Mar han traslladat reiteradament i 
continuada a les forces polítiques del poble la necessitat evident de disposar de més locals i espais socials on 
desenvolupar les seves activitats i tasques socials i culturals. 
 
Atès que ara s'obre l'oportunitat de distribuir les entitats, associacions i col·lectius premianencs de forma 
lògica, planificada i consensuada buscant sinergies i fomentant l'enriquiment mutu i per tant del poble  
mitjançant l'assignació d'espais compartits segons els interessos, accions i afinitats de la nostra societat civil 
organitzada per fer-la més forta i eficient en la seva comesa.  
 
Atès que un teixit social fort i viu constitueix la garantia d'un poble i una societat més justa, més crítica, més 
activa i més compromesa amb el seu futur i benestar. 
 
Per tots aquests arguments i fets exposats anteriorment, i per l'oportunitat estratègica d'aquest moment, el 
Grup Municipal d’ERC – Junts x Premià, sol·licita al Ple l'adopció dels següents ACORDS:  
 

PRIMER: Que es crei una comissió constituïda per tots els partits polítics d'aquest consistori -amb un 
criteri de proporcionalitat de la composició del mateix- i una representació de les entitats, 
associacions i col·lectius de Premià de Mar per tractar el tema de la distribució estratègica dels espais 
i locals que quedin lliures, de titularitat municipal, en el trasllat de diverses dependències municipals 
a Ca l'Escoda aquesta tardor 2019. 
 
SEGON: Que l'esmentada comissió creada a partir del punt 1 d'aquesta moció, una vegada 
constituïda i mitjançant el debat i el màxim consens possible, estableixi els criteris i propostes 
estratègiques per a la distribució dels espais esmentats, partint de la base de l'obtenció del màxim 
benefici i enriquiment social per a tot el poble de Premià de Mar. 
 
TERCER: Que la tasca d'establir criteris i la proposta de distribució, com és lògic i normal, es realitzi 
abans de qualsevol atorgament o assignació d'espais i locals a cap entitat, associació o col·lectiu, 
abans de qualsevol trasllat o ubicació, i que la proposta que elabori la comissió sigui vinculant per a 
aquestes decisions. 
 
QUART: Que es constitueixi aquesta comissió en el termini màxim de dos mesos i que pugui oferir el 
seu criteri i proposta en el termini màxim de quatre mesos comptats aquests darrers a partir de la 
seva constitució. 
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