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EXP. A151-2021-1957 MOCIÓ DE L'ALCALDE SOBRE INICIATIVA 
CIUTADANA PROMOGUDA PER LA PLATAFORMA CAN SANPERE 100% 
PUBLIC. DEMANDA D’ACTUACIO CONCRETA 

Antecedents

En data 09.02.2021, amb Registre General d’Entrada núm. 2021/1656, es presenta 
la iniciativa ciutadana per demanar a l’Ajuntament de Premià de Mar l’inici del 
procés d’expropiació de Can Sanpere com a espai 100% públic.

Tramitat l’expedient, d’acord amb el procediment previst al Reglament de Govern 
Obert i Participació ciutadana de l’Ajuntament de Premià de Mar, procedeix emetre 
informe sobre les actuacions a efectuar una vegada acreditat que s’han recollit les 
signatures suficients segons determina l’esmentat Reglament. 

Normativa aplicable

Llei 1/2006 de 16 de febrer, de la Iniciativa Legislativa Popular

Article 70 bis de la Llei 7/1985, de2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local

Reglament Municipal de Govern Obert i Participació Ciutadana de 24.07.2013

Reglament Orgànic Municipal de  04.06.2020 

Consideracions jurídiques

1.- Demanda d’actuació concreta

La sol·licitud promoguda per la Plataforma Can Sanpere 100% públic d’impulsar 
una iniciativa ciutadana per a ”iniciar el procés d’expropiació de Can Sanpere com a 
espai 100% públic” va ser considerada, d’acord amb la resolució d’alcaldia número 
2021/450 de data 25.03.2021. como una “demanda d’actuació concreta” 
tipificada a l’article 53.2 apartat d) del Reglament municipal de Govern Obert  i 
Participació Ciutadana

2.- Efectes de la recollida suficient de signatures

Tal i com s’assenyala a l’article 60.1 apartat c) del Reglament, quan queda acreditat 
que la iniciativa ha recollit suficient nombre de signatures (com es el cas segons 
informe de secretaria i cap OAC de data 10.09.2021), l’alcalde ha de sotmetre a 
debat i aprovació o rebuig de l’òrgan competent el tema proposat. Si es tractes 
d’una matèria competència del Ple, cal seguir la tramitació regulada al Reglament 
Orgànic Municipal per a la seva discussió. 
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No es determina termini per a procedir a aquest sotmetiment a debat i votació. 

3.- Informe de secretaria sobre la naturalesa jurídica de les mocions i el 
seu tractament pel Ple municipal de data 6 de juliol de 2017 

CONCLUSIONS

Primera.- Finalitzat el procediment de tramitació de la iniciativa ciutadana 
procediria presentar al Ple municipal una “moció no resolutiva” amb el contingut de 
la demanda d’actuació concreta presentada.

Segona.-  En la sessió en quin ordre del dia s’inclogui l’aprovació de la moció, un  
membre de la Comissió Promotora tindrà dret a explicar la proposta durant un 
termini de 15 minuts i amb anterioritat a les intervencions dels grups municipals.

També tindrà dret a explicar la proposta a la Comissió Informativa prèvia a la 
sessió del Ple municipal.

Per tot l’exposat, l’alcalde, en compliment del que disposa l’article 60.1 apartat c) 
del Reglament de Govern obert i Participació ciutadana de l’Ajuntament, sotmet a 
debat i votació el tema proposat amb el contingut següent:

1. Que s’iniciï immediatament el procés d’expropiació de Can Sanpere, i 
s’inclogui en els pressupostos per al 2021 la partida necessària per a 
afrontar-ho.

2. Que no es concedeixi cap compensació a JOSEL SL més enllà del valor que 
van estimar els pèrits.

3. Que el BCIL sigui un espai de gestió comunitària/popular que doni cabuda a 
les activitats de les entitats, els col·lectius i els moviments socials de 
Premià.

4. Que la resta de l’espai es destini a zona verda.

5. Que Can Sanpere no s’utilitzi de moneda de canvi en el procés general 
l’ordenació urbanística de Premià (Transmesa, Metalogènia, Hortes...)

6. Que la Plataforma Can Sanpere 100% Públic estigui present en qualsevol 
negociació. 
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