MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT PER EVITAR QUE L’AJUNTAMENT ES
VENGUI EL PATRIMONI, I EN ESPECIAL L’EDIFICI DEL JUTJAT DE PAU
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:

Des que es va saber la intenció del govern de traslladar el Jutjat de Pau a l’edifici de
l’antic Ajuntament, hi ha hagut diverses propostes, tant des del govern com des de
l’oposició, sobre possibles usos a donar a l’edifici fins ara seu del Jutjat de Pau.
Però cada cop més s’ha anat confirmant que la idea del govern era i és vendre’s el
patrimoni municipal, en aquest cas el de l’edifici on residia el Jutjat de Pau, tal com
confirmaven els documents que el govern presentava el passat Ple, en què es diu
que l’edifici “es vol desafectar per a la seva posterior venda” i que calen mobles nous
“atès el trasllat provocat per la venda de l’immoble”.
Considerem que cal preservar, posar en valor i donar usos al patrimoni, i més quan
no hi ha la necessitat de vendre’l i quan aquest pot servir per suplir equipaments que
manquen en aquest cas al centre de la vila.

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Comprometre’s a no vendre l’immoble on s’ha ubicat fins ara el Jutjat de
Pau, amb tal de poder donar-li ús.
SEGON.- Difondre aquest acord.
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