
Moció presentada per ERC – JxP, Crida Premianenca, Premià En Comú Podem i el Partit dels 

Socialistes de Catalunya- Units per Premià- CP sobre la paralització immediata del trasllat a les 

noves dependències de l’Ajuntament dels serveis de OAC, Serveis Socials, Promoció 

Econòmica, Cultura, Esports, Joventut i Ràdio Premià de Mar. 

Atès que ara estem en un procés de reestructuració interna on la voluntat és traslladar tots els 

departaments de l’Ajuntament en el nou edifici de l’Ajuntament situat a l’antiga fàbrica de Ca 

l’Escoda 

Atès que aquesta reestructuració pot provocar una sèrie de canvis en la forma de donar el servei 

a la ciutadania i que aquests es poden veure afectats de manera poc positiva. 

Atès que no tots els serveis i departaments tenen el mateix funcionament, ni les mateixes 

necessitats, ni la mateixa idiosincràsia i que s’han de tractar de manera personalitzada valorant 

no només el s pros i contres organitzatius sinó també pensant en quin model de servei volem 

donar i com volem servir a la ciutadania. 

Atès que a la primera reunió de la Taula d’equipaments ja es va mostrar la disconformitat per la 

majoria de grups amb representació al consistori sobre la idoneïtat de traslladar segons quins 

serveis a les noves dependencies   

Atès que no hi ha hagut un debat entre totes les forces polítiques i els caps d’àrea o Servei sobre 

el trasllat dels serveis de: Serveis Socials, Promoció Econòmica, OAC, Cultura, Joventut, Esports 

i Ràdio Premià de Mar. 

Per tot això els grups municipals de Esquerra Republicana de Catalunya – Junts per Premia, Crida 

Premianenca, Premià En Comú Podem i el Partit dels Socialistes de Catalunya- Units per Premià- 

CP proposen els següents acords: 

1) Aturar de manera immediata el trasllat a les noves dependències municipals  els serveis 

de: Serveis Socials, Promoció Econòmica, OAC, Cultura, Joventut, Esports i Ràdio Premià 

de Mar 

2) Discutir i acordar la idoneïtat del trasllat o no d’aquests serveis a les noves dependencies 

fins que tots els agents implicats estiguin d’acord dins la Taula d’Equipaments  

3) Fer arribar aquest acord a l’equip de govern. 

 

 


