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RESUM DE LA SESSIO DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 21 DE DESEMBRE 
DE 2016 
 
 
3. ALCALDIA 
3.1. EXP. I106-2016-3874. SOL·LICITUD PRÒRROGA PROJECTE D’INTERVENCIÓ 
INTEGRAL SANTA MARIA – SANTA ANNA-TIÓ DE PREMIÀ DE MAR PEL PERÍODE 
2017-2020 
 
S’aprova, per assentiment dels membres del Ple , el dictamen de sol·licitud de pròrroga 
per al quadrienni 2017-2020 del conveni entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
per al desenvolupament del Projecte d’Intervenció Integral al barri de Santa Maria-Santa 
Anna-Tió (barri Cotet) de Premià de Mar en el marc del Pla de Barris de l’administració 
catalana.   
 
 
4. RECURSOS HUMANS 
4.1. EXP. F141-2016-3863 AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT PERSONAL 
FUNCIONARI INTERÍ (SR. GPB) 
 
S’aprova, per assentiment dels membres del Ple, el dictamen d’autorització de 
compatibilitat d’un funcionari interí (Sr. GPB) per l’exercici d’una activitat al sector privat. 
 
 
4.2. EXP. C169-2016-3380. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE L'ACORD DE 
JUNTA DE GOVERN DE DATA 9 DE NOVEMBRE 2016 D’APROVACIÓ DEL CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ entre l’ AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR I PREMIÀ DE 
MAR EN MATÈRIA DE SUPORT TÈCNIC 
 
El Ple es dona per assabentat de l'acord adoptat per la Junta de Govern de data 9 de 
novembre 2016 d’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrera de 
Mar per la modernització i millora del control de l’àrea econòmica d’aquell Ajuntament, 
desenvolupament de nous procediments en l’àmbit econòmic, pressupostari i comptable. 
  
 
4.3. EXP. F116-2016-3617. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DEL DECRET 
D’ALCALDIA NÚM. 2016/941 DE NOMENAMENT INSPECTOR INTERÍ 
 
El Ple es dona per assabentat del contingut del decret de nomenament del nou Inspector 
Interí de la policia local per jubilació de l’anterior. 
 
Es produeixen intervencions del tinent d’alcalde i regidor delegat de RRHH, portaveu del 
grup municipal C,S i sr. alcalde per donar explicacions en el sentit que es tracta d’un 
nomenament interí, de caràcter temporal, fins a la cobertura de la plaça de forma 
definitiva previ el corresponent procés de selecció. 
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4.4. EXP. F119-2016-3894. ADHESIÓ ACORD RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE 
PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR INSCRITES COM A DEMANDANTS D’OCUPACIÓ 
NO OCUPATS EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PROMOGUT 
PEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
 
S’aprova, per assentiment dels membres del Ple, el dictamen d’adhesió a l’acord, signat 
el 7 de setembre de 2016 entre ACM, FMC, el sindicats CONC i UGT i el Departament de 
Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya  sobre les noves condicions 
relatives a la contractació de persones en situació d’atur en el marc del Programa Treball 
i Formació i que suposa que les persones contractades rebran una retribució mínima de 
1.000€ més el prorrateig de les pagues extraordinàries. 
 
Es produeix intervenció de la portaveu suplent del grup municipal CP-PA posant de 
manifest la situació d’alguns Plans d’Ocupació de l’Ajuntament en el sentit que s’ocupen 
llocs de treball que no tenen un grau de qualificació molt alta amb personal que sí tenen 
un alt grau de qualificació i resposta del tinent d’alcalde i regidor delegat de RRHH en el 
sentit que l’acord subscrit no contempla ni perfils ni qualificació de les persones 
contractades.     
 
 
5. SERVEIS ECONÒMICS 
5.1. INTERVENCIÓ 
5.1.1. EXP G119-2016-3113. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DEL DECRET 
D’ALCALDIA NÚM. 2016/973, DE DATA 28 DE NOVEMBRE, D'APROVACIÓ DEL 
COMPTE JUSTIFICATIU NÚM. 2 PER LA TRAMITACIÓ D'EMERGÈNCIA DEL 
SUCCÉS DEL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2016 
 
El Ple es dona per assabentat del decret  que correspon a la segona aprovació pel 
pagament de les despeses encarregades verbalment en el període d’emergència produït 
per l’explosió en un pis de la Gran Via el dia 18 de setembre de 2016 i que va afectar a 7 
blocs de pisos amb un total de 169 unitats tributàries i una població registrada de 287 
persones. 
 
 
5.1.2. EXP. G105-2016-38. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE L’INFORME 
D’INTERVENCIÓ EN RELACIÓ A RESOLUCIONS ADOPTADES PER L’ALCALDE 
CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES PER LA INTERVENCIÓ 
MUNICIPAL  
 
El Ple es dona per assabentat del contingut de les resolucions adoptades  pel President 
de l’Entitat local que han estat contraries a les objeccions efectuades per l’interventor 
municipal. 
 
Es produeixen intervencions del sr. alcalde, del tinent d’alcalde i regidor delegat de 
serveis econòmics, del tinent d’alcalde i regidor delegat de promoció econòmica i dels 
portaveus dels grups municipals ICV-EUIA-E i C,S, en las que els membres de l’equip de 
govern municipal justifiquen les actuacions efectuades i els regidors de l’oposició apunten 
les objeccions o demanen clarificacions sobre el contingut de l’informe. 
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6. CEMENTIRI 
6.1. EXP. J185-2016-2225 I EXP. J185-2016-2523. DECLARACIÓ DE CADUCITAT 
DE CONCESSIONS DE NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICPAL 
  
S’aprova, per assentiment dels membres del Ple el dictamen de declaració de caducitat 
de les concessions obre nínxols, per impagament de les taxes de cementiri municipal 
durant 4 anys o més. Transcorregut el termini per presentar al·legacions o posar-se al 
corrent de pagament dels deutes tributaris per conservació del nínxol, sense que 
aquestes s’hagin efectuat per part dels titulars, es procedeix a declarar la caducitat de les 
concessions relacionades per manca de pagament de les taxes corresponents. 
 
 
7. SERVEIS TERRITORIALS 
7.1. SALUT PÚBLICA 
7.1.1. EXP NÚM J107-2016-3453. APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA I L'AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA 
 
S’aprova, per assentiment dels membres del Ple, el dictamen d’aprovació del conveni de 
col·laboració entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament de Premià de 
Mar per a la realització de l’encàrrec de prestació de serveis de protecció de la salut que 
dona continuïtat al conveni existent, que finalitza el dia 31 de desembre de 2016. La 
vigència del conveni aprovat es de quatre anys (2017-2020). 
 
 
8. EXP. I103-2016-4075. DECLARACIÓ BCIL FÀBRICA CAN SANPERE 
 
S’aprova amb el vot favorable dels regidors del grup municipal CIU (sr. Subirà i sr. 
Maristany) i dels grups municipals CP-PA, ERC-JXP i ICV-EUIA-E, en contra dels regidors 
del grup municipal CIU (sr. Méndez, sra. Morales i sra. Calleja) i dels grups municipals 
C,S, PSC-PM, i PP, i l’abstenció dels regidors del grup municipal CIU (sr. alcalde i sr. 
Tomás) el dictamen de iniciació del procediment per a la declaració del bé immoble 
conegut com a “fàbrica de Can Sanpere” com a Be Cultural d’Interès Local. 
 
Es produeixen intervencions dels portaveus dels diferents grups municipals en les que els 
grups que voten a favor justifiquen el sentit del seu vot per la necessitat protegir l’espai 
de Can Sanpere sobre tot a la vista de l’informe tècnic presentat, els dels grups que 
voten en contra justifiquen el sentit del seu vot a la vista de la inseguretat jurídica que es 
desprèn del contingut de l’informe jurídic transcrit en el dictamen i indicant el sr. alcalde, 
en nom del grup municipal de CIU, que s’ ha donat llibertat de vot als regidors membres 
d’aquest grup. 
 
 
9. MOCIONS 
9.1. EXP. A116-2016-3944. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-JXP 
PER LA REDACCIÓ DE MEMÒRIES ANUALS DE LES ÀREES MUNICIPALS 
 
 



Pl. de l’Ajuntament, 1 
Telèfon 93 741 74 00 

Fax 93 741 74 25 
08330 Premià de Mar 

http://www.premiademar.cat 
e mail: info@premiademar.cat 

NIF: P0817100A 
 

Secretaria 
 

 

1.-  Que cada Àrea de l’Ajuntament de Premià de Mar, editi una Memòria amb les 
descripcions dels programes desenvolupats i les activitats efectuades durant l’any, 
amb les dades estadístiques dels serveis i els usos, que servirà com a comparatiu en 
el futur.  

 
2.-  Aquestes Memòries hauran d’estar acabades, presentades i publicades durant el 

segon trimestre de l’any següent.  
 
3.- Aquestes Memòries seran entregades a tots els Grups Municipals i publicades al web 

municipal per la consulta de tota la ciutadania, respectant la Normativa vigent de la 
Llei de Protecció de dades personals.” 

 
S’aprova la moció en obtenir el vot favorable dels grups municipals CIU, CP-PA, PSC-CP, 
ERC-JXP, ICV-UIA-E i PP i en contra del grup municipal C’S. 
 
Tots els grups municipals es manifesten a favor del contingut a excepció del grup 
municipal C,S que considera que l’aprovació de la moció te un punt favorable per als 
grups municipals però suposa una extraordinària carrega de treball per als funcionaris 
municipals i entén que amb la informació i documents generats en l’actualitat amb el 
normal desenvolupament del treball dels funcionaris els grups municipals haurien de tenir 
suficient per estar ben informats de l’activitat de les diferents àrees de l’Ajuntament. 
 
 
9.2. EXP.  A116-2016-3969. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL C'S PER 
A LA MOBILITAT SOSTENIBLE MITJANÇANT LA DOTACIÓ DE LES 
INFRAESTRUCTURES NECESSÀRIES PER INCENTIVAR L'ÚS DE VEHICLES 
PURAMENT ELÈCTRICS I HÍBRIDS 
 
PRIMERO: Que se realice un estudio con el objetivo de incorporar una bonificación de las 
Tasas administrativas y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
correspondientes a las obras de adecuación de los garajes comunitarios para la recarga 
de las baterías de los vehículos híbridos o eléctricos.  
 
SEGUNDO: Que se realice un estudio que permita modificar las ordenanzas 
correspondientes para que el aparcamiento en la zona azul y verde del municipio sea 
gratuito para aquellos vehículos catalogados como “Cero Emisiones” por la DGT (los 
totalmente eléctricos) y que los catalogados como “ECO” (vehículos híbridos, de gas 
natural, gas licuado y biogás) tengan una bonificación del 50%. Ese estudio deberá 
contemplar los costes del cambio de parquímetros en colaboración con la empresa 
explotadora.  
 
TERCERO: El estudio y planificación de la ubicación de distintos puntos de recarga para 
vehículos eléctricos en distintas áreas de nuestro municipio, considerando hacerlo en los 
espacios de la zona azul y verde.  
 
CUARTO: El estudio y planificación de la sustitución paulatina de las flotas de vehículos 
de uso municipal con motores de combustión por vehículos eléctricos, así como la 
habilitación de los aparcamientos donde se guardan para permitir su recarga.  
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QUINTO: Que se estudie la modificación de las bonificaciones en el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica con criterios ambientales para incentivar la sustitución de 
los vehículos más contaminantes por otros menos lesivos para el medio ambiente y para 
la salud de las personas.” 
 
S’aprova la moció per assentiment. 
 
Tots els grups municipals es mostren a favor del contingut de la moció però el portaveu 
suplent del grup municipal ERC-JXP i el regidor del grup municipal CP.-PA sr. Pañella 
apunten la necessitat de fomentar l’ús de la bicicleta o del transport públic en detriment 
del vehicle. 
 
 
9.4. EXP. A116-2016-3981. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-
EUIA-E EN SUPORT A LA INICIATIVA CIUTADANA PER UN SALARI DIGNE 
 
1.- L’adhesió de l’Ajuntament a la iniciativa ciutadana per un salari digne “Anem a mil”. 
 
2.- Assegurar que les retribucions del qualsevol personal contractat per l’administració 
local no siguin inferiors als 1.071,43€ i 14 pagues. 
 
3.- Assegurar que en les contractacions ja existents amb les empreses de prestació de 
serveis o subministraments a l’Ajuntament de Premià de Mar es comprometen a garantir 
una remuneració estable mínima de 1.071,43€ i 14 pagues als seus treballadors i 
treballadores. 
 
4.- En les futures licitacions públiques, adoptar mesures normatives que condicionin les 
empreses subcontractades o receptores de recursos municipals, a no pagar salaris 
inferiors a 1.071,43€ i 14 pagues al seu personal contractat. 
 
5.- En les futures subvencions públiques de suport a la contractació, adoptar mesures 
normatives que condicionin les empreses subvencionades o receptores de recursos 
municipals, a no pagar salaris inferiors a 1.071,43€ i 14 pagues al seu personal 
contractat. 
 
6.- Realitzar un pla de treball conjuntament amb les empreses del municipi, comerços i 
sindicats per difondre, treballar i arribar a establir el SM de 1.071,43€ i 14 pagues en 
totes les empreses del municipi, així com estudiar la introducció d’ajudes a les empreses 
que millorin les condicions salarials dels seus treballadors. 
 
7.- Fer arribar aquest acord a la Plataforma Anem a Mil, als sindicats, a tots els grups del 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació 
de Municipis de Catalunya.” 
 
S’aprova la moció en obtenir el vot favorable dels grups municipals CP-PA, C,S, PSC-CP, 
ERC-JXPi  ICV-UIA-E, en contra del grup municipal  PP i l’abstenció del grup municipal de 
CIU. 
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Tots els grups municipals es manifesten a favor del contingut a excepció del grup 
municipal PP que considera que la pujada del salari mínim aprovada pel Consell de 
Ministres recentment ja suposa una pujada molt important i el grup municipal de CIU que 
justifica la seva abstenció en la necessitat de sol·licitar informe jurídic que corrobori les 
possibilitats que es tenen per a l’aplicació de la moció.    
 
 
9.5. EXP. A116-2016-3984. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-
EUIA-E EN DEFENSA DELS DRETS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE 
L'AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR 
 
PRIMER: Que els llocs de treball ocupats per personal contractat mitjançant els plans 
d'ocupació no correspongui en cap cas a llocs estructurals i que estiguin directament 
relacionats amb l’interès social que persegueixi el projecte. 
 
SEGON: Que quan es realitzi una sessió de benvinguda de personal contractat mitjançant 
plans d'ocupació s'informi obligatòriament del lloc, dia i hora de la esmentada sessió als 
sindicats representants dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Premià de 
Mar, amb una antelació de quinze dies, per tal que puguin convocar una assemblea de 
treballadors i treballadores, si així ho desitgen, un cop finalitzada la sessió de 
benvinguda. 
 
TERCER: Comunicar aquests acords a tots els grups de la Diputació de Barcelona i als 
sindicats representants dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Premià de 
Mar.” 
 
S’aprova la moció en obtenir el vot favorable dels grups municipals CP-PA, C,S, ERC-JXPi  
ICV-UIA-E, en contra dels grups municipals CIU i PSC-CP, i l’abstenció del grup municipal 
de PP. 
 
Els grups municipals que voten a favor del contingut de la moció apunten la necessitat 
que les persones contractades dins dels Plans d’Ocupació no vagin a ocupar llocs de 
treball de caràcter estructural i també que s’informi als sindicats representats a 
l’Ajuntament de les reunions de benvinguda que es fan als treballadors que es contracten 
dins dels Plans d’Ocupació per a que els puguin informar dels drets que tenen com a 
treballadors de l’Ajuntament.  
 
I el grup municipal de CIU, que ha votat en contra, justifica el seu posicionament, en 
intervenció del tinent d’alcalde i regidor delegat de RRHH, en el fet que el personal 
contractat dins dels Plans d’Ocupació en cap cas ocupa llocs de treball de caràcter 
estructural i tampoc es considera que hagi d’haver presencia sindical quan es cotnracta 
una persona per part del municipi.   
 
 
9.6. EXP. A116-2016-3976. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CiU, 
PSC-CP, ERC-JxP, C’s I PP SOBRE LA MOBILITAT AL MARESME 
 
Primer.- Determinar que el Pla Integral de Mobilitat del Maresme que s’està redactant per 
part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
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(compromís 2014) forçosament haurà de contenir les següents consideracions i 
propostes: 
 

- Actualització dels estudis de demanda de mobilitat al corredor del Maresme, tant 
pel que fa al transport públic, la mobilitat privada, en bicicleta i a peu. El conjunt 
dels estudis anteriorment realitzats i coneguts són previs a la situació de crisi 
econòmica que ha de comportar una disminució notable dels volums circulatoris i 
de desplaçament en el conjunt de Catalunya i del Maresme en particular. Han 
d’anar en direcció de la sostenibilitat i l’ordenació del territori.  
 

- Respecte al transport públic per ferrocarril (xarxa ferroviària), cal millorar la 
capacitat i prestacions de l’actual línia de Rodalies R1, executant les actuacions 
prioritàries de millora del servei anunciades per ADIF i la Generalitat, que 
permetin disposar de trens més llargs i amb major freqüència de pas, 
incrementant l’oferta de Rodalies i després on es fa referència als punts inter 
modals, garantir la protecció de la línia davant els temporals i les avingudes i en 
general, millorar la seva seguretat, la dels viatgers i la fiabilitat global i particular 
de tot el servei.  
 

- L’estudi haurà de precisar bé la millora de connectivitat Alt Maresme-Girona 
(rodalies Girona) i definir i concretar el projecte, l’impacte ambiental,  urbanístic i 
de mobilitat amb el calendari del desdoblament de la línia entre Arenys de Mar i 
Blanes, en els trams on sigui possible, realitzant tots els estudis tècnics 
pertinents. 
 

- També caldrà avançar en altres millores com l’adequació de totes les estacions 
per a persones amb mobilitat reduïda, disposar de zones d’aparcament prop de 
les estacions, així com totes aquelles altres actuacions que ja estan previstes al 
Pla de Rodalies pel Maresme i que no hem citat anteriorment, com l’allargament 
de l’andana d’Arc de Triomf (Barcelona) o concreció del projecte constructiu entre 
Granollers i Mataró.   

 
- Pel que fa a la xarxa de transport públic per carretera, s’ha de tenir present que 

es necessari que s’articuli i es complementi amb la ferroviària per a garantir la 
comunicació entre diferents municipis de la comarca i també amb les ciutats del 
Barcelonès i les comarques del Vallès i Girona. 

 
- Per això, caldrà el desplegament per part de la Generalitat d’una millora de la 

oferta  de transport públic interurbà amb autobús, posant especial èmfasi en la 
connexió amb les estacions de tren. També, executar el més aviat possible, el ja 
projectat carril bus de la C-31, entre la Pau i Montgat. Dissenyar una extensió de 
carril bus i VAO - que pot ser tecnològicament versàtil – als punts de col·lapse 
tant de la xarxa de carreteres locals com les d’alta capacitat per tal d’afavorir l’ús 
del transport col·lectiu. 
 

- Millorar el servei del Nit Bus al Maresme garantint la connexió amb el Baix Besós i 
dins del Maresme tenint present la situació d’inconnexió dels municipis de l’Alt 
Maresme, així com la centralitat que exerceix Mataró. Propostes de millora:  
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1- que la N-81 arribi fins a Mataró i tingui parada al Baix Besos.  
2- que la N-82 arribi fins al final de la comarca (Tordera).  
3- que les línies tinguin més freqüència ampliada els caps de setmana. 
 

- Pel que fa a la xarxa viària, és evident, per reiterat i perllongat en el temps, que 
el que cal fer primer és definir d’una vegada per totes la funcionalitat que ha de 
tenir la N-II per la costa i la seva alternativa viària respecte dels moviments 
interns entre els municipis de la comarca. En aquest sentit, l’estudi haurà de 
definir, després de la consulta amb els implicats -territorialment parlant- les 
mesures concretes que hauran de fer possible la pacificació de l’actual N-II fins a 
convertir-la en un eix cívic amb garantia de seguretat i integració urbana i dotant-
la de major disponibilitat per a la circulació de vianants i bicicletes. 

 
- Òbviament, aquesta definició de la N-II no es pot deslligar de la que també s’ha 

de fixar de l’actual C-32 ( Autopista del  Maresme ) , sobre la qual caldrà 
determinar  la seva configuració i funcionalitat, com a via comarcal, tant en 
relació als usuaris maresmencs  (nous accessos a municipis com ara a Cabrils- 
Vilassar de Mar i Teià ) com en el conjunt dels usuaris d’altres indrets. 

 
- Naturalment, aquesta definició de la C-32 també haurà de contemplar 

prioritàriament la seva gratuïtat pels maresmencs. 
 

- Igualment, aquest estudi, haurà de contenir i definir aquelles actuacions concretes 
de possible modificació de traçat o vialitat que permetin incrementar la citada 
pacificació de la N-II. 

 
- Com a mesures complementàries, l’estudi haurà de contemplar la circulació dels 

vianants, així com la redacció i execució d’un carril bici (xarxa de bicicletes), el 
traçat i característiques del qual sigui resultat del consens de tota la comarca, 
incloent totes les mesures possibles per a la protecció del Medi Ambient, com per 
exemple les de  promocionar la utilització del vehicle elèctric,  tot fomentat la 
definició d’una xarxa de punts de càrrega ràpida a tots els municipis de la 
comarca. 
 

Segon.- Establir que la redacció del Pla Integral de Mobilitat en la seva globalitat i la de 
tots els projectes parcials de millora i connexió que s’han citat en el punt anterior, poden 
i han de ser finançats amb el retorn dels 97,2 M€ rebuts de Foment al 2011 com a primer 
pagament pel traspàs de la N-II, que la Generalitat va dedicar a altres fins amb el 
compromís de retornar al Maresme, retorn necessari per poder reclamar la resta fins els 
400M€ segons conveni de traspàs de la N-II a la Generalitat  per a actuacions al 
Maresme, exceptuant els 97,2 M€ traspassats inicialment amb posterioritat a la signatura 
del Conveni, conveni que necessàriament haurà de ser revisat, donat que els acords no 
coincideixen amb la sensibilitat del territori en els aspectes com el de la via alternativa i 
gratuïta a la C-32.  
 
Tercer.- Comunicar els presents acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat, Parlament de Catalunya, Ajuntaments de la Comarca, Entitats i Associacions 
implicades amb la mobilitat del Maresme.” 
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Secretaria 
 

 

 
S’aprova la moció per assentiment. 
 
Tots els grups municipals es mostren a favor del contingut de la moció, aprovada també 
per tots els grups polítics representats al Consell Comarcal, i en la necessitat de millorar 
la mobilitat a la Comarca, apuntant la portaveu del grup municipal ICV-EUIA-E la 
necessitat que també s’inclogui en aquest Pla Integral l’obertura del baixador de Can 
Pou. 
 
 
9.7. EXP. A116-2016-4010. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CIU 
I PSC-CP SOBRE LA GESTIÓ DE L'ESPAI CAN SANPERE 
 
En la situació que ens trobem actualment es proposa al Ple: 
 
1) Que es reafirmi la voluntat de destinar el terreny a on s’ubica l’antiga fàbrica Can 

Sanpere a zona verda i equipaments al servei de tota la població i mantenir el 
compromís de seguir amb el mandat popular de fer l’expropiació. 

 
2) Que els equipaments seran de titularitat municipal. 

 
3) Que es faci una valoració del cost de l’expropiació, enderrocament, urbanització, 

construcció d’equipaments i el seu manteniment i que es faci pública, i que el Ple 
municipal valori, a la vista de la xifra, la conveniència per a la població de realitzar 
tota aquesta despesa, si s’escau, amb una consulta. 

 
4) Iniciar converses amb la Plataforma Can Sanpere 100% Públic per buscar espais 

alternatius per desenvolupar les activitats que puguin fer.” 
 

 
S’aprova la moció en obtenir el vot favorable dels grups municipals CIU, C,S, PSC-CP, 
ERC-JXP i PP  i en contra dels grups municipals CP-PA i ICV-UIA-E. 
 
 
Els grups municipals que voten a favor justifiquen el seu posicionament en la necessitat 
de complir la voluntat de mantenir l’espai de Can Sanpere  com a cent per cent públic, 
buscar espais alternatius per a que els col·lectius que ocupen Can Sanpere puguin 
continuar desenvolupament les seves activitats però també de conèixer el cost de la 
inversió que hauran d’assumir els veïns.   
 
Els grups municipals que voten en contra apunten que existeix un compromís amb 
l’expropiació, un mandat popular,  i per tant resulta incoherent plantejar una nova 
consulta. I, per altra banda, el cost de l’expropiació ja es va valorar i va ser un dels 
documents que van servir de base a la consulta popular ja efectuada.  
 


