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1. Compromís amb la gent
Cobertura del 100% de les mesures socials per mantenir i millorar la qualitat de vida dels nostres
veïns i facilitar la cohesió social.
Pla Local contra l’Exclusió Social per atendre les persones i evitar el risc d'exclusió social.
Nou Centre d’Assistència Primària Víctor Català.
Nous horts d’ús urbà ca La Cisa com a eina de cohesió i ajut a les famílies i a la nostra gent gran.

Les meves dues propostes són…
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2. Gestió responsable i transparent
Portal de Transparència i Govern Obert
Reglament de Participació Ciutadana.
Nou web municipal i consolidació de xarxes socials
Aplicació per a dispositius municipals
Actualització del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
Posada en valor el servei i la proximitat de la Policia Local.
Càmeres de seguretat a entrades/sortides del poble per a guanyar en seguretat ciutadana
Botó vermell als establiments comercials.

Les meves dues propostes són…
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3. Dinamització de l’activitat econòmica
Exempcions fiscals a empreses/aris que contractin treballadors del poble i fomentarem els
itineraris d'inserció laboral per a aturats en perill d'exclusió social.
Servei d’atenció per a emprenedors, consultora estratègica per a negocis.
Promoció del teixit comercial vinculant-lo a les estratègies de promoció turística i donant-lo
recursos de revitalització.
Aposta pels mercats i la seva posada al dia.
Treballa conjunt amb hotelers, comerços i restauradors locals per a vincular-los a una estratègia
de promoció turística comuna.

Les meves dues propostes són…

Procés participatiu Pla de Mandat

4. Referents en cultura, educació i esport
Promoció del Festival de Música del Maresme i obertura a nous públics.
Noves programacions culturals Arrela’t i Escenarts.
Foment del Consell Municipal de Cultura i seguiment de les propostes que hi sorgeixen.
Pla Local contra l’Exclusió Social per atendre les persones i evitar el risc d'exclusió social.
Consolidació de la gratuïtat dels llibres de text per als tres centres públics.
Aposta perquè La Poma BikePark sigui el parc de referència de la bicicleta i l’skate.

Les meves dues propostes són…
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5. Sostenibilitat i més qualitat de vida
Millora de les freqüències de pas i els enllaços amb autobús amb l'estació de Rodalies de
Premià de Mar.
Instal·lació de nous contenidors per a la recollida selectiva de residus municipals.
Reducció del rebut de la brossa pels ciutadans amb la aplicació de bones pràctiques.
Implantació del primer banc d’energia local de Catalunya al nostre poble.
Aposta per la Biomassa per a promoure l’estalvi energètic i l’autogestió.
Habitatges tutelats i centre de dia a Can Vilar.

Les meves dues propostes són…

