
Moció  de  Crida  Premianenca  –  Alternativa
Municipalista  per  impulsar  una  revisió
participada del pla local d’equipaments.  

La planificació i gestió dels equipaments de la vila és una de les parts més important en el
capítol d'inversions i, per tant, les decisions al voltant de la distribució dels recursos econòmics
de l'ajuntament en aquest àmbit  són d'especial  rellevància i  afectació per al  conjunt de la
ciutadania.  Cal  tenir  present  que  els  equipaments  són  un  bé  col.lectiu  al  servei  de  les
necessitats i desenvolupament de la ciutadania en tots els seus àmbits.

Aquest  plantejament  ens  porta  a  la  necessitat  que  la  política  d'equipaments  sigui  el  més
compartida possible per la ciutadania (individual o organitzada), els tècnics i les formacions
polítiques del consistori, per tal que els criteris generals que la guiïn no estiguin supeditats als
canvis de govern que s'esdevinguin. Cal garantir, doncs, coherència, equilibri  i planificació a
mig i llarg termini, tant en termes econòmics com d'execució i d'adaptació a les necessitats i
mancances principals dels Premianencs.

Per altra banda, davant la crisi del sistema democràtic on vIvim i la desafecció generalitzada
vers la política clàssica i els seus representants, s'evidencia la necessitat de fer passos ferms
cap una renovació tant del  sistema com de la cultura democràtica, apostant per un major
protagonisme de la ciutadania en la presa de decisions, especialment en l'àmbit que l'és més
proper: el municipal.

Finalment, i en el context econòmic en què estem immersos, també s'evidencia la necessitat
d'optimitzar  els  recursos  ja  existents,  que  en  el  cas  dels  equipaments,  podria  passar  per
incorporar a la xarxa d'equipaments espais que poden oferir altres usos col.lectius (com ja pasa
amb els  patis de les escoles en horaris  no escolars),  abandonats o en desús (solars,  naus,
magatzems,  edificis  per  rehabilitar...  ),  i  inclús  altres  fórmules  innovadores  en  la  cogestió
d'espais  per  a  ús  públic  (gestió  comunitària  o  masoveria  urbana,  per  posar  un  parell
d’exemples).

A Premià de Mar, el darrer pla director d’equipaments va ser elaborat l’any 2011, constant
tant d’una part d’anàlisi i diagnosi tècnica, coordinada per l’arquitecta Montserrat Montalbo,
com  d’un  procés  participatiu  compost  per  diversos  espais  de  debat  (tècnics  municiapals,
Consell  Municipal  d’Esports,  representants  polítics,  etc.)  dinamitzats  amb  el  suport  de
l’empresa Eidos. 

Malgrat aquest pla preveia una vigència de deu anys (2012 – 2022) i  algunes de les seves
propostes  i  directrius  encara  resten pendents  d’execució,  diversos  canvis  ddestacats  en el
planejament urbanístic, noves inversions i l’evolució de propi pla d’equipaments fan necessària
una revisió del pla per adaptar-lo a la nova realitat municipal. En concret és destacable: 

 L’aprovació  definitica del  text  refòs del  pla urbanístic  de Can Sanpere,  que preveu
l’expropiació de la finca, la protecció de part de l’edifici històric com a BCIL i la seva
conversió en equipament municipal. 

 El desenvolupament del conveni de l’edifici del C/ Ramon i Cajal (“fàbrica de pijames”)
i l’obtenció derivada d’uns 500m2 de nous equipaments municipals. 



 La  concentració  de diversos  serveis  municipals  al  nou edifici  de  l’Ajuntament  a  Ca
l’Escoda i l’alliberament derivat de molts altres espais (Gas, Festa, antic Ajuntament,
etc.) 

 El  desenvolupament  urbanístic  del  PP2  (Hortes  de  Ponent)  en  un  futur  proper  i
l’obtenció derivada de nou sòl per a equipaments. 

 El projecte de centre cultural i oratori al C/ de la Mercè que s’ha estat treballant els
darrers anys conjuntament amb la comunitat musulmana. 

 La  reforma d’equipaments  existents  per  a  nous usos,  com Can Salamó o les  sales
polivalents de la BMR.

Per tot això Crida Premianenca proposa al ple l’adopció dels següents acords: 

PRIMER: Convocar, en el termini màxim de tres mesos des de l'aprovació d'aquesta moció,
grup motor amb representants dels partits polítics, tècnics, entitats i persones interessades
(especialment  aquelles  que  hagin  participat  anteriorment  en  processos  participatius
municipals) per a definir les bases d'un procés participatiu que acompanyi la revisió del Pla
Local d'Equipaments.

SEGON: Iniciar el procés participatiu per a l'actualització del Pla Local  d'Equipaments en el
termini màxim de 6 mesos que impliqui la ciutadania, tant a títol individual com associacions i
col.lectius, amb representativitat de tots els àmbits de l'associacionisme premianenc, personal
tècnic de l'ajuntament i representants polítics.

Aquest procés participatiu respectarà els següents criteris:

• anàlisi de la situació actual de la xarxa d'equipaments, detecció de mancances, potencialitats
i necessitats,

• informació pública d'aquest anàlisi,

• debat per a la recollida de propostes amb el màxim d’agents socials,

• valoració objectiva (realitzada per personal de l'ajuntament, amb assessorament extern quan
sigui necessari)  sobre la viabilitat tècnica,  plans d'execució,  pressupostos,  plans d'inversió i
possibilitats de finançament, etc de les propostes

• retorn de la informació, definició de prioritats i debat sobre les propostes, amb accés a tota
la informació

• presa de decisions finals sobre la política d'equipaments, 

• procés d'informació pública amb audiència pública per incorporar o no les possibles esmenes

TERCER:  Garantir  la  màxima  qualitat  del  procés  de  participació  ciutadana,  demanant
assessorament si s'escau, i respectant els terminis que siguin necessaris.

Premià de Mar, 3 de setembre de 2019
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