
Iniciativa Ciutadana a favor d’un debat públic sobr e el futur del port de Premià 
 
 
A l’atenció de l’alcalde accidental de Premià de Mar, Miquel Àngel Méndez, 
 
 
Els sotasignants, membres de la comissió promotora "El futur del port a 
debat", sol·licitem mitjançant la present iniciativa ciutadana la realització d’un procés 
de debat públic per tal de fer partícip a la ciutadania del futur urbanístic del port. 
 
Antecedents 
 
L'actual empesa concessionària del port de Premià de Mar, Marina Port Premià, S.L., 
va presentar recentment als grups municipals una modificació del "Pla especial 
d’ordenació de l’àmbit de terra del port de Premià de Mar" aprovat al 2010. 
 
Aquesta modificació suposa la incorporació de dos espais comercials MEC dins dels 
18.000m2 previstos per ser centre comercial. Es tracta de dues grans superfícies, una 
destinada a l’alimentació i una altra per un altre tipus de productes, de fins a 
1.300m2 cadascuna d’espai destinat a la venta al públic. Aquesta modificació ha estat 
possible gràcies a la reforma del decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació 
dels equipaments comercials, mitjançant la incorporació en aquest d’una disposició 
addicional, la dotzena, aprovada enguany dins la de Llei 3/2015, de 11 de març al 
Parlament de Catalunya. 
 
En un inici, l’empresa reclamava que el projecte s’aprovés durant el ple d’aquest juliol, 
dia 22, finalment per acord de l’oposició es va decidir endarrerir l’aprovació d’aquesta 
modificació com a mínim fins al ple de setembre.  
 
La comissió promotora entenem que es tracta d’una modificació substancial del 
projecte, prova d’això és que el projecte original està aprovat des del 2010 i no s'ha 
realitzat res del que està previst fins a data d'avui. Entenem que aquesta modificació 
faria possible el projecte de forma definitiva perquè permetria l'entrada de dos grans 
inversors. Entenem alhora que es tracta d'un projecte de gran magnitud i que 
requereix d'una informació i un debat ciutadà més profund pel possible impacte 
ambiental, l’afectació en el comerç local, en la mobilitat del poble, en l’impacte visual, 
etc. És per això que sol·licitem un procés de debat públic tal com preveu la secció 
primera del capítol tercer  del Reglament Municipal de Govern Obert i Participació 
Ciutadana de Premià de Mar. 
 
Objecte del debat: 
 
Per tal de poder crear un debat públic sobre el futur del port a Premià de Mar, es 
proposa que es realitzin les següents accions prèviament a la votació al ple de la 
modificació del pla especial: 
 
- Fòrum amb la participació de representants polítics de tots els grups municipals. 
- Fòrum amb l’apoderat de l’empresa Marina Port Premià, S.L., i tècnics del servei 
territorial de l’ajuntament 
- Fòrum amb entitats municipals i col·lectius més afectats (comerciants, Associació de 
Veïns dels Barris adjacents, entitats ecologistes i de protecció del litoral, etc.) 
 
Aquests fòrums han de ser oberts a tota la ciutadania i han de ser convocats i 
publicitats amb una antelació que permeti a tothom assabentar-se de la seva 
existència. 



 
Consideracions: 
 
Prèviament al debat, i per assegurar que aquests es realitzen amb tota la informació 
necessària, sol·licitem al govern municipal l’elaboració d’un dossier que contingui els 
següents estudis:  

• Impacte en la mobilitat de la N-II, del barri de Can Pou i en el transports públics, 
derivat de la realització del projecte. 

• Impacte sobre el comerç local provocat per la construcció d'un gran centre 
comercial. 

• impacte ambiental i paisatgístic, generació de residus, mesures correctores 
impacte infraestructura, etc.  

• Sostenibilitat del projecte: energia produïda/consumida, mesures d’estalvi 
energètic, tractament residus i clavegueram.  

• Impacte social i cultural, que contempli el model d'oci i consum; qualitat dels 
llocs de treball generats.  

• Comparativa amb casos similars en què s'ha creat un complex comercial 
similar i com ha afectat a la població que l'ha acollit. 

 
Per tal de fer un seguiment d'aquest debat públic es demana també la creació d'una 
comissió de seguiment composta per un membre de la comissió promotora, un 
membre de cada partit polític, i els representants de les entitats municipals que ho 
desitgin. L'objectiu d'aquesta comissió de seguiment és vetllar pel correcte 
funcionament del debat.  
 
Aquesta mateixa comissió seria l’encarregada de realitzar una memòria de cada debat 
que estaria disponible a la pàgina web de l'Ajuntament de Premià de Mar. També 
s’encarregaria d’informar als mitjans (Ràdio Premià de Mar, Vila Primilia, etc.).  
 
Membres de la comissió promotora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premià de Mar,  
 
28 de juliol de 2015 
 


