
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
Sr. Miquel Buch 
Alcalde de l’Ajuntament de Premià de Mar 
 
Senyor, 
 
Posem en el seu coneixement i el de l’Ajuntament que presideix, el desig de partici-
par el Consell Sènior de Premià, en la realització de la consulta de l’expropiació de la 
fàbrica Can Sanpere. 
 
CONSULTA EXPROPIACIÓ FÀBRICA DE CAN SANPERE 
 
CONSIDERACIONS 
 
1.- El Consell Sènior de Premià està interessat en participar en els debats i sessions 
informatives, prèvies a la realització de la consulta de l’expropiació de la fàbrica Can 
Sanpere, quina convocatòria ha estat aprovada en el Ple de l’Ajuntament de Premià 
de Mar el 15 d’octubre de 2014. 
 
2.- Per fer-ho s’acull als principis de TRANSPARÈNCIA  i de PARTICIPACIÓ que 
contempla el regim de GOVERN OBERT vigent en l’Ajuntament de Premià de Mar. 
 
3.- En aquest escrit la utilització de la paraula genèrica AJUNTAMENT inclou a 
l’alcaldia, el govern municipal i a la resta de regidors de l’Ajuntament de Premià de 
Mar. 
 
4.- Per poder participar, presentem una sèrie de preguntes, quina resposta oficial si-
gui fet per alcaldia, tot i demanant a cadascun dels regidors, per la seva condició de 
càrrecs electes a nivell personal, la contestació personal de les nostres preguntes, 
apel·lant a principis de transparència democràtica. 
   
PREGUNTES 
 
1.- Quines són les prioritats de l’Ajuntament, tenint en compte que tots els actuals es-
tudis sobre l’opinió pública posant en primer lloc a l’atur? 
 
2.- Quines són les dades actuals de l’atur a Premià de Mar? 
 
3.- Existeix un estudi econòmic de l’Ajuntament, senzill, accessible a la majoria de la 
ciutadania, que indiqui les principal xifres econòmiques d’ingressos i despeses i el 
seu repartiment, atenent a necessitats reals i a criteris de prioritat? En el cas d’exis-
tir, demanem poder tenir-ne una copia i en cas contrari demanem la seva realització. 
 
4.- En el cas de que la sentencia del plet sobre la fàbrica Can Sanpere, fos favorable 
al propietari, suposaria això mantenir aquest espai com a zona industrial, implicant la 
possible creació de llocs de treball? 



 
5.- És veritat que els propietaris de Can Sanpere volien crear una empresa que hau-
ria ajudat a disminuir l’atur en el nostre municipi, creant llocs de treball? 
 
6.- Quins criteris ha utilitzat l’Ajuntament per obstaculitzar la creació d’aquests possi-
bles llocs de treball? 
 
7.- És coneixedor l’Ajuntament, que el nou model de societat que s’està configurant, 
aposta per la recuperació de la vida local les 24 hores, incloent-hi llocs de treball 
enmig del poble, fent una clara marxa enrere sobre les actuals ciutats dormitori, in-
compatibles amb la vida comunitària? 
 
8. Quan la Generalitat de Catalunya, atenent a criteris d’austeritat, per pal·liar les re-
tallades socials, està venent part del seu patrimoni, quins criteris esgrimeix l’Ajunta-
ment per actuar en sentit contrari, volen comprar en lloc de vendre? 
 
9.- Existeix un estudi econòmic de l’Ajuntament sobre la realització de la consulta de 
l’expropiació de la fàbrica Can Sanpere, que contempli: 
 
 9.1.- Justificació de l’expropiació 
 9.2.- Explicació del que es pensa fer 
 9.3.- Import de les despeses de la consulta 
 9.4.- Import de l’expropiació a pagar als propietaris 
 9.5.- Import de les despeses de la gestió de l’expropiació 
 9.6.- Import del projecte de la urbanització de l’espai 
 9.7.- Import de l’execució del projecte 
 9.9.- Import del manteniment de les instal·lacions 
 9.9.- Impacte econòmic previst sobre el pressupost municipal 
  9.10.- Altres dades que s’estimin significatives 
 
10.- Quines despeses es deixaran de fer per cobrir les del projecte de Can Sanpere? 
 
11.- Ha tingut en compte l’Ajuntament que en una situació de crisi com l’actual, les 
seves prioritats s’haurien de decantar per solucionar problemes reals urgents i no per 
plantejaments pseudos demagògics, propis d’unes properes eleccions municipals? 
 
12.- Per què no s’espera saber el resultat del plet amb el propietari, per avaluar la 
decisió més favorable? 
 
13.- Qualsevol altra pregunta no formulada i que s’estimi convenient contestar 
 
Moltes gràcies i salut. 
 
Josep Aracil 
President del Consell Sènior de Premià de Mar i d’Eurosenior 
 
 
 
 
Premià de Mar, 17 d’octubre de 2014 
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