MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT PER DONAR UN ÚS TEMPORAL A ESPAIS
BUITS COM EL SOLAR DE CAN WERBOOM
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR:

Atès que:
• Al poble tenim espais buits com el solar de Can Werboom, que porta anys tancat,
sense cap ús i amb gran deixadesa, i està previst que continuï així fins que s’hi edifiqui
en un futur per ara no gaire proper.
• Existeixen diverses possibilitats de donar ús a un espai temporalment buit com
aquest, també quan és de titularitat privada.
• La Diputació de Barcelona ofereix diverses eines per activar i dinamitzar espais buits
adequant-los i donant-los l’ús o usos que es considerin més adients.
Entre d’altres, un protocol
(http://www.diba.cat/documents/25265758/25562587/Protocol+adequaci%C3%B3+
espais+buits/c346eba1-de0f-4363-bd6e-51c7e83a2ebc), recursos econòmics i
tècnics (http://www.diba.cat/espais-buits/recursos-ofertats), i pàgines d’informació i
experiències (http://www.diba.cat/web/espais-buits).
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
1. Estudiar quins possibles usos temporals es podrien donar al solar de Can
Werboom, amb el suport de la Diputació si es considera (i en aquest sentit,
demanar recursos del Catàleg de Serveis 2017 de la Diputació com ara els
següents:
Estudis i assessorament per a l’adequació d’espais buits per a usos temporals:
http://cataleg2017cercador.diba.cat/fitxa?id=17102&WPag=1;
Adequació i activació d’espais buits per a usos temporals:
http://cataleg2017cercador.diba.cat/fitxa?id=17015&WPag=1;
Suport a la gestió ambiental sostenible del verd urbà, horts públics i el
planejament urbanístic:
http://cataleg2017cercador.diba.cat/fitxa?id=17248&WPag=1)
2. Dur a terme aquest estudi de forma participativa, demanant l’opinió a la
ciutadania sobre quins usos donar-li a aquest espai.
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