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Inversions als barris /
Període 2014-2016
NUCLI ANTIC
- Riera de Sant Pere (ja ﬁnalitzada): 180.000€
- Plaça de la Vila + remodelació integral de l’antic Ajuntament: 710.000€
- Reurbanització del carrer de la Cisa (entre la Riera i el carrer St. Josep): 274.428€
TOTAL NUCLI ANTIC: 1.164.428€
BARRI SANTA ANNA – TIÓ
- Reurbanització avinguda Girona (ja ﬁnalitzada): 198.000€
- Reurbanització avinguda Barcelona 1a i 2a fase: 398.000€
- Reurbanització avinguda Tarragona 1a fase: 198.000€
- Reurbanització avinguda Tarragona 2a fase: 200.000€
- Reurbanització 1a fase avinguda Lleida + travessia Miramar: 365.115€
- Reurbanització 2a fase avinguda Lleida: 198.000€
- Projecte de reurbanització del carrer Àngel Guimerà: 195.000€
TOTAL BARRI SANTA ANNA-TIÓ: 1.752.115€
EL REMEI
- Intervenció a la plaça del Remei i aparcament (2014-2015): 60.500€
TOTAL EL REMEI: 60.500€
LA FLORESTA
- Arranjament plaça Catalunya (ja ﬁnalitzat, a càrrec de la Brigada): 7.000€
- Reurbanització dels carres Cerdanya i Vall d’Aran: 287.496€
TOTAL LA FLORESTA: 294.496€

TOTAL INVERSIONS ALS BARRIS
DE PREMIÀ DE DALT 2014-2016:

3.264.539€

Nova orientació d’una societat pública amb un patrimoni
de prop de 10M euros
La Societat Municipal La Pinassa va néixer per fer habitatge públic pels veïns de Premià de
Dalt. Amb 7 promocions fetes realitat, avui la demanda està més que coberta al nostre poble
i, per tant, no preveiem noves promocions a curt termini.
En un acte de responsabilitat política, des del nostre govern hem vist que calia reorientar la
societat municipal. El president de La Pinassa, i 1r tinent d’alcalde, Josep Triadó, actual regidor d’Hisenda, ha assumit la gerència de la societat, sense remuneració econòmica, substituint Jordi Garcia, qui ocupava aquest càrrec des de fa 20 anys.
Avui La Pinassa té altres objectius a complir: la dinamització del teixit comercial a l’Espai La
Fàbrica apostant per l’emprenedoria i la gestió del patrimoni de l’empresa municipal, amb
unes ﬁnances a diferència de la majoria de societats municipals que estan en bancarrota i,
malauradament, són notícia pel seu mal ﬁnançament i dèﬁcit acumulat.
L’acomiadament pactat del gerent, malgrat les mentides del PSC de Premià de Dalt, suposa
un estalvi entre 262.000 i 420.000 euros, dependent de l’edat de jubilació. La veritat és que
fa riure aquest comportament socialista quan l’augment de sou del gerent, un 20%, el va fer el
seu grup municipal, junt a ERC, ICV-EuiA, ACPD i la regidora Trinitat Rost l’any 2005, sense cap
contraprestació, a canvi de res.
Des de Convergència i Unió agraïm la tasca realitzada pel gerent, recordem que la societat té
un patrimoni auditat de 9,8MM d’euros, i el que lamentem són les acusacions directes dels
PSC cap a aquesta i altres persones, qüestionant la seva feina, una manca de respecta a la que
ja ens té acostumats aquest partit.

Rebaixa dels impostos i cap retallada: l’ADN de Premià
de Dalt
L’equip de govern ha aconseguit rebaixar un 10% l’impost més important, l’IBI, i un 5% la
taxa d’escombraries. Com bé saben els veïns, Premià de Dalt ha estat un municipi pioner en
estalviar en despesa públic, ho venim fent des de l’any 2008. Aquest control de la despesa,
l’estalvi energètic, la rebaixa dels sous dels càrrecs electes i altres mesures han portat com
a conseqüència que avui es baixin els impostos, es mantinguin tots els serveis als ciutadans
–la major part dels quals no són obligatoris- i gairebé es dupliquin les partides del pressupost
per a ajuts socials.

Enllestit el nou asfaltat del tram central de la Riera
de Sant Pere
La nova pavimentació entre el carrer de ca la Teta i ﬁns a més amunt de la plaça de la Vila ha
tingut un cost de 180.000 euros, subvencionats al 100% per la Diputació de Barcelona.
L’important trànsit rodat d’aquest via havia provocat que es malmetés part de l’asfaltat. Amb
aquesta subvenció doncs s’ha arreglat i ara la Riera de Sant Pere presenta una nova imatge.
S’han aproﬁtat les obres per retirar una part de les jardineres i facilitar el pas als vianants en
alguns trams.

CIU Premia de Dalt:
+ tasca social + serveis + equipaments...
i menys impostos

Concurs d’idees sobre la plaça de la Vila
Les propostes presentades per quatre despatxos d’arquitectes convidats per l’Ajuntament
han estat una declaració d’intencions, res deﬁnitiu tal i com el nostre govern va traslladar a
un grup de veïns i comerciants de la zona. També s’ha fet una votació popular per saber
l’opinió dels veïns al respecte. Tot i que les 4 propostes dissenyaven la plaça de la Vila lliure de
vehicles, l’equip de govern garanteix que es mantindran les mateixes places d’aparcament
que avui hi ha, així com els plataners. Destacar que la remodelació de la plaça de la Vila i
també la de l’antic ediﬁci de l’Ajuntament estan subvencionades. De 690.000€, l’Ajuntament
només paga 20.000€.

La deriva espanyolista del PSC
Resulta difícil explicar la deriva del PSC. Ja fa mesos que contribueix a inﬂar aquest monstre
polític anticatalà en una trajectòria increïble i desconcertant, i, d’altra banda, els sectors més
espanyolistes no amaguen el seu desig de reconversió en la marca PSOE. Mentre que a nivell
nacional, el PSC es dilueix com un terròs de sucre dins un got d’aigua, renunciant a la “C” de
Catalunya de les seves sigles per convertir-se en una mera comparsa del PSOE espanyolista,
que vota junt a PP i UPyD al Congrés de Diputats per rebutjar el procés d’exercici de la sobirania de Catalunya, a Premià de Dalt va del bracet d’ERC i ens reclama, de forma reiterada, la
nostra consciència nacional en mantenir l’acord de govern amb el PP. Certament curiós.
Nosaltres defensem el dret dels ciutadans a decidir què volen ser, donant-los la paraula el 9
de novembre de 2014, i deixant de banda ambigüitats i terceres vies federalistes que ja no se
les creu ningú. Ni tan sols destacats membres del PSC que abandonen el vaixell perquè no se
senten representats. Un consell: reﬂexionin.

