
Moció que presenta el grup municipal de Crida Premianenca - 

Alternativa Municipalista sobre la situació de Can Sanpere. 

Altre cop Can Sanpere fa front a una amenaça de desallotjament. 

Fa pocs dies es va conèixer que des de jutjats s’ha establert data 

oberta per efectuar el desallotjament de la finca. Una mesura que 

posa en risc el teixit comunitari entorn l’espai: el CSA la Fàbrika, la 

Xarxa d’Habitatge del Baix Maresme, l’Escoleta Popular i tots els 

col·lectius que omplen de vida l’espai. L’amenaça també ho és per 

a les persones, entre les quals menors, que viuen a les cases del recinte i es troben en una 

situació de vulnerabilitat.  

Atès que el desembre de 2014 la ciutadania premianenca va manifestar la seva opinió respecte 

l’expropiació de Can Sanpere per mantenir la seva destinació per a espai lliure i equipaments. 

Una consulta on més de 1570 van manifestar el seu suport a l’expropiació de la finca.  

Atès que el 2018 va ser aprovat definitivament i amb amplíssima majoria del ple un planejament 

urbanístic per a l’espai que havia de donar compliment al mandat de la consulta: majoria de 

zona verda, reserva per a equipaments, conservació com a BCIL de la part amb major valor 

arquitectònic del recinte, etc. (incloent fins a un 9% del sòl destinable a la construcció 

d’habitatge). Un planejament urbanístic que estableix clarament l’expropiació com mecanisme 

d’obtenció de la finca i que ha estat validat recentment pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en desestimar el recurs contra el planejamet presentat per la propietat: Núñez y 

Navarro.  

Atès que el govern municipal ha manifestat que estudia diverses opcions com que un 

constructor avanci recursos a canvi de la futura cessió de l’edifici bufanda o directament un 

acord amb NyN que podria incloure també la parcel·la del mercat o altres pastilles com les 

Hortes, Transmesa o Metal·logènia, etc.  

Atès que a finals de novembre la Generalitat va comunicar oficialment a l’Ajuntament de Premià 

de Mar que el Pla Econòmic i Financer (PEF) pel 2020-2021 ha quedat sense vigència, ja que amb 

motiu de l’excepcionalitat de la pandèmia, el Congrés dels Diputats ha decidit la suspensió de 

les regles fiscals per als exercicis de 2020 i de 2021 cosa que dona molt de marge als municipis 

per a fer inversions, disposant l’Ajuntament de Premià de Mar de fins a 6 milions d’euros de 

romanent de tresoreria.  

Per tot això el grup municipal de Crida Premianenca – Alternativa municipalista proposa al Ple 

de l’Ajuntament de Premià de Mar els següents acords: 

1. Que l'Ajuntament de Premià de Mar intercedeixi per fer complir el decret que estableix la 

prohibició de desnonaments per a llars vulnerables sense alternativa residencial. 

2. Que l’Ajuntament esgoti els mecanismes establerts a la legislació que protegeix el dret a 

l’habitatge i interposi sancions als habitatge buits de grans tenidors i faci complir el reglament 

municipal que preveu un recàrrec de l’IBI del 50% per a habitatges buits. 

3. Que l’Ajuntament de Premià de Mar exposi en audiència pública l’estat de les negociacions 

amb NyN, les ofertes realitzades i, de no ser possible tancar un acord properament, inclogui una 

partida per a iniciar l’expropiació al pressupost de 2021.  



4. Que l'Ajuntament de Premià de Mar recorri a instàncies supramunicipals com la Generalitat 

de Catalunya per explicar la difícil situació urbanística de la nostra vila. Incloent sol·licitar 

trobades amb l’Agència Catalana de l’Habitatge, la Direcció General del Patrimoni de la 

Generalitat de Catalunya i el Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que es 

corresponsabilitzin en el desenvolupament del planejament previst per a Can Sanpere per 

motius d’interès públic.  

5. Que es garanteixi que la Policia Local de Premià de Mar no intervindrà en el cas que s'ordeni 

desallotjar la fàbrica. 
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