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El Ple de la Corporació del mes d'abril el conformaven vint-i-cinc punts, 

un d'ells però, concretament una moció de Crida Premià de Dalt per a la 

instal·lació de voreres a la carretera a Premià de Mar va ser retirat, tal i com 

s'explica en el text de la crònica. Podeu consultar el detall del ple, els punts 

aprovats i la resta de l'ordre del dia.
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Sr. García: “Atès que segons es desprèn de l’informe de l’arquitecte municipal del 10 de 

desembre de 2014, a petició de la regidoria d’esports es sol·liciten diferents pressupostos 

a empreses especialitzades en el tema per a la realització dels moviments de terra de 

l’skatepark. 

Totes les empreses que van presentar pressupostos ho fan sobre la mateixa plantilla 

(mateixes fases, mateixes descripcions i amidaments), per tant no podien ser elles 

mateixes de manera independent les qui van definir aquests paràmetres. 

Qui va elaborar aquestes plantilles d’especificacions?” 

Sr. Tintoré: Una empresa especialitzada en coordinació amb Serveis Tècnics. 

Sr. García: I no es pot dir quina empresa és? 

Sr. Tintoré: No. Bé, sí que es pot dir... 
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Sr. García: La pregunta anava també en aquest sentit. 

Sr. Tintoré: No, la pregunta, no, perquè aquí no ho posa això. Si m’ho hagués preguntat, 

ho hagués posat. Jo desconec el nom exacte de l’empresa. És un tema de Serveis Tècnics. 

Sr. García: Ens ho podran fer arribar més endavant? 

Sr. Tintoré: Sí, si ho vol, sí. 

Sr. García: “Atès que es va declarar que a les oficines municipals no hi ha cap document 

relatiu a la comissió de l’skatepark i que l’equip polític no va ser a les comissions de 

disseny. 

Si la sol·licitud de pressupostos la fa l’arquitecte municipal a petició de la regidoria 

d’Esports i aquesta no té cap document de la comissió de disseny, en base a què es van 

demanar aquests pressupostos?” 

Sr. Tintoré: Per un disseny fet per una de les empreses especialitzades que va portar un 

membre de la comissió. 

Sr. García: Que tampoc ens dirà quina empresa ni quin membre? Gràcies per la 

transparència. 

Sr. Tintoré: Presenti-ho tot i l’hi respondré. 

Sr. García: Ja, però és que si faig una pregunta i no me la contesta. 

Sr. Tintoré: No, sí que la hi contesto, el que no li contesto és la segona pregunta, perquè 

la desconec. Estic de portaveu, jo no porto Serveis Tècnics. 
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Sr. Tintoré: Els té el representant de la comissió. 

Sr. García: Que no ens pot dir qui és per a què li puguem demanar? 

Sr. Tintoré: No. 

quan es començarà a construir aquesta pista que havia de substituir l’skatepark tot just 

s’enderroqués?


