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Premià de Mar aprova per un
pèl el BCIL per a Can Sanpere
a La protecció de l’edifici central de l’antiga fàbrica va superar el tràmit gràcies al vot de qualitat de
l’alcalde a Es van rebutjar les al·legacions presentades per l’empresa de Núñez i Navarro
Teresa Márquez
PREMIÀ DE MAR

In extremis. El ple de Premià de Mar va aconseguir
aprovar la qualificació màxima de protecció de l’edifici central de l’antiga fàbrica de Can Sanpere per
la mínima. De fet, en el cas
del PDeCAT, els seus regidors, que van tenir llibertat de vot, van mantenir la
disparitat de criteris mostrada en ocasions anteriors. Tres d’ells –l’alcalde,
Miquel Buch, i els edils Antoni Subirà i Eloi Maristany– van votar afirmativament, tres més –Miquel
Àngel Méndez, Imma Morales i Maria Esmeralda
Calleja–, en contra, i Jordi
Tomàs Alonso es va abstenir. Tant el soci de govern
del PDeCAT, el PSC, com

La frase
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“El Departament de
Cultura té entre tres i
sis mesos per resoldre
a favor o en contra del
BCIL de Can Sanpere”
Antoni Subirà (PDeCAT)
REGIDOR D’URBANISME DE
L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR

C’s i el PP van rebutjar la
proposta, que sí que va obtenir el suport dels edils de
Crida Premianenca, ERC i
ICV-EUiA. Davant l’empat
tècnic, el vot de qualitat de
l’alcalde va acabar decantant la balança cap al sí.
En un ple de poc menys
d’un quart d’hora es va enllestir el tràmit tant de
blindar la protecció de l’espai per part de l’Ajuntament com de resoldre les

Imatge de l’edifici central de l’antiga fàbrica de Can Sanpere de Premià de Mar durant el
desallotjament del casal social a càrrec dels Mossos el maig passat ■ ORIOL DURAN

La Corporació de Salut
anuncia el nou gerent
T. Márquez
CALELLA

Iñaki García Bernis és el
nou professional que assumirà el càrrec de director
gerent de la Corporació de
Salut del Maresme i la Selva (CSMS), en substitució
de Núria Constans, que
plegarà formalment dilluns vinent després de ca-
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torze anys al capdavant de
l’ens. En un comunicat,
l’entitat de salut destaca
l’àmplia experiència de la
nova incorporació en la
gestió del sector sanitari,
amb càrrecs, entre d’altres, a l’hospital universitari Sagrat Cor de Barcelona, l’Hospital Universitari
General de Catalunya i
l’hospital Clínic. García ha

estat triat per unanimitat
d’entre més de 200 candidats. Començarà a treballar el 4 de setembre i tindrà un sou de 95.000 euros anuals. El nou directiu
haurà d’afrontar com a
desafiament principal la
demanda de més recursos
per a la Corporació, tant
econòmics com de personal. ■

al·legacions presentades
per l’empresa Josel, que
pertany al Grup Núñez i
Navarro. La firma considera que declarar BCIL
una part de la fàbrica afecta de ple els seus interessos com a propietària i
destaca que no hi ha prou
elements arquitectònics
que justifiquin aquesta
qualificació. El regidor
d’Urbanisme, Antoni Subirà (PDeCAT), va explicar ahir que ara l’expedient passarà al Departament de Cultura “perquè
en un termini d’entre tres
i sis mesos” resolgui a favor o en contra del BCIL.
“Davant els dubtes de la
necessitat de protegir l’edifici, vam contactar amb
el Col·legi d’Arquitectes
perquè ens fessin un estudi sobre les conclusions
del qual hem basat la petició de BCIL”, va explicar.
Les possibles conseqüències jurídiques que es
puguin desprendre per la
preservació d’un edifici
pel qual la propietària ja
disposa d’una llicència
d’enderroc ha estat clau
per determinar el vot de
les formacions. L’empresa
no pot fer entrar les màquines fins que no hi hagi
una resolució en ferm. ■
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