MOCIÓ DE CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP SOBRE EL PORT DE PREMIÀ
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 ESTÀ OBERTA I EXTENSIVA A LA
RESTA DELS GRUPS MUNICIPALS:

Atès que en el darrer Ple la Crida va presentar una moció per donar suport a la Plataforma
cívica Premià Port en demanar un procés participatiu sobre la proposta de l’Ajuntament de
Premià de Mar de reforma del Port.
Atès que es va demanar per part del Govern local de Premià de Dalt que la moció no es
portés a votació, al·legant que el Govern no tenia tota la informació i que paral·lelament al
Ple hi havia reunions a Premià de Mar on el Govern estava proposant a la Plataforma aplaçar
un mes l’aprovació del projecte.
Atès que la Crida va demanar seguir amb la votació perquè el projecte del Govern de Premià
de Mar seguia camí d’aprovar-se al Ple de dos dies després.
Atès que, efectivament, dos dies després el Ple de Premià de Mar va aprovar el projecte,
amb la desaprovació de la Plataforma i dels veïns afectats, obrint un procés de participació
pactat entre Govern i empresa promotora que només permetrà als veïns opinar sobre els
accessos al port i la zona verda, deixant com a intocable la part principal i que centrava i
centra les queixes, l’establiment de dos espais comercials de 1.300 m2.
Atès que el posicionament en la votació al Ple de Premià de Dalt de la moció de suport als
veïns afectats va ser de 2 vots a favor de la Crida, 4 abstencions de PSC i 1 d’ERC, i 8 vots
en contra de CiU i 1 d’ERC, no aprovant-se per tant la moció, i al·legant que els vots en
contra i les abstencions eren motivats per la falta d’informació i per les informacions (que
s’han demostrat errònies) sobre l’aplaçament d’un mes del projecte.
Atès que se’ns havia demanat poder votar la moció quan es tingués la informació que
mancava.
Atès que ara la informació que faltava ja hi és, i la informació errònia que va aparèixer en
el darrer Ple ha quedat desmentida pels fets.
Atès que en el darrer Ple de Premià de Dalt es va aprovar una altra moció, sobre la necessitat
d’un nou model de gestió del litoral i la regeneració de les platges, i que l’Alcalde es va
comprometre amb la Plataforma impulsora d’aquesta moció a treballar amb la Plataforma
en la resolució d’aquest tema a través del Consell Comarcal.
Atès que aquesta moció també parlava dels ports, expressant que “La construcció de ports
esportius mal dissenyats ha suposat una regressió de les platges i un perjudici a les
infraestructures costaneres.”, critica que els plans del Ministeri obvien “els compromisos de
by-pass incomplerts pels ports esportius” i que “Novament, sense que hi hagi cap estudi
previ d’impacte mediambiental ni cap consulta a la ciutadania ni a les institucions de la
comarca, s’imposa un projecte de gran abast, amb grans costos econòmics públics, que
pot modificar per sempre la morfologia de la nostra costa, que no assegura la
regeneració de les platges i que hipoteca la política d'ordenació del litoral”.

1

Atès que les resolucions aprovades en l’esmentada moció insten les Administracions
corresponents a “iniciar un procés destinat a l’elaboració d’un Pla del Litoral on s’impliquin
tots els actors que viuen, treballen, fan ús, en són coneixedors i tenen poder de decisió
sobre el territori” i aposta per la “creació d’una Taula per dissenyar un Pla Integral on
s’integrin pescadors, sector turístic, tècnics, científics i administracions per tal de buscar
la millor solució” i demana als ports complir les seves responsabilitats que han incomplert.
Atès que haver aprovat la moció esmentada i no aprovar en canvi la present moció sobre el
port sembla incompatible i mancat de coherència, un cop conegut el pla del Govern de
Premià de Mar i la seva forma d’actuar davant les reivindicacions veïnals de participació.
Propostes de resolució
El Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, així com els Grups Polítics Municipals que aprovem
aquesta moció:
1. Donem suport a les reivindicacions de la Plataforma cívica Premià Port, i convidem a
tots els veïns, veïnes i comerciants que se sentin afectats per aquesta problemàtica a
participar en la Plataforma.
2. Expressem la nostra disconformitat amb el fons i les formes de com s’està duent a
terme aquest projecte de reforma del port, aquest anomenat procés de participació, i
la relació i el tracte amb la Plataforma i les persones impulsores del procés de debat
ciutadà, per part dels agents polítics i empresarials implicats.
3. Demanem a l’Ajuntament de Premià de Mar, així com als Grups Polítics Municipals de
Premià de Mar que van aprovar en el Ple Municipal de Premià de Mar de 16 de setembre
el projecte del port a què fem referència (CiU, PSC, ERC, C’s i PP):
- Que atenguin les reivindicacions veïnals vehiculades a través de la Plataforma cívica
Premià Port.
- Que es compleixin els terminis que l’Ajuntament de Premià de Mar ha establert en el
seu Reglament de Govern Obert i Participació Ciutadana, que s’han incomplert de
manera flagrant pel que fa a aquesta reivindicació veïnal.
- Que aturin la modificació del Pla Especial del Port de Premià, i el desenvolupament del
projecte de port que es vol dur a terme a partir d’aquesta modificació, fins que
s’atenguin les demandes veïnals que la Plataforma presentà el 28 de juliol de 2015 a
través d’una iniciativa ciutadana per a la realització d’un procés de debat públic sobre
el futur del port de Premià, per tal de fer partícip a la ciutadania del futur urbanístic
del port.
- Que, s’aturin o no les modificacions aprovades, es permeti als veïns decidir no només
sobre els accessos al Port i les zones verdes sinó també sobre la resta del projecte i sobre
la totalitat del mateix.
Premià de Dalt, 5 d’octubre de 2015
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