P R E M I À
D E DA LT
A L
C E N T R E
D E TOT

PRESENTACIÓ
Us presentem el Pla de Mandat durant aquesta legislatura per fer avançar el municipi cap a
un millor Horitzó 2025. És el full de ruta de l'Ajuntament de Premià de Dalt per als anys
vinents. Un document estratègic en què queden ﬁxades les principals línies d'actuació del
Govern, que es desenvoluparan any rere any i que es concretaran en els pressupostos
anuals.
Volem que aquest sigui un document entenedor i que us el feu vostre des del primer
moment. Periòdicament, el revisarem perquè sigui una eina viva, explicant sempre, amb
absoluta transparència, què es fa i perquè es fa, què es volia fer i què no es podrà.
Tenim cura de la nostra gent i posem les persones al centre de les nostres políPques. En
aquest senPt, volem un Premià de Dalt més segur, saludable, acPu, innovador, sostenible i
amb qualitat de vida. Us garanPm compromís i rigor per a Prar endavant aquest projecte
de futur. I ho farem com sempre hem fet, amb diàleg, respecte, rigor i amb la voluntat de
saber gesPonar els possibles desacords amb voluntat construcPva.
De ben segur que amb aquest Pla de Mandat, la vostra conﬁança i parPcipació, assolirem
els objecPus que ens hem proposat posant Premià de Dalt al centre de tot.
Josep Triadó i Bergés
Alcalde

MISSIÓ

VALORS

Governar en base a les necessitats
de les persones i del territori de
manera eficient per tal de garantir
la qualitat de vida i el benestar de
la ciutadania en el seu conjunt.

1. Integritat que inclou honestedat,
transparència i discreció
2. Proximitat als veïns i veïnes
3. Eficiència i eficàcia
4. Innovació i talent

VISIÓ

5. Proactivitat

Ser una administració moderna
i propera a la ciutadania que
s’anticipa i s’adapta; socialment
avançada per a fer de Premià
de Dalt un poble on la gent se
senti satisfeta de viure-hi.

6. Qualitat
7. Sostenibilitat
8. Equitat
9. Inclusió
10. Compromís i retiment de comptes

ÀREES ESTRATÈGIQUES
• Àrea d’Economia i Projectes estratègics
• Àrea d’Atenció a les persones
• Àrea de Desenvolupament local i Sostenibilitat

TERMINOLOGIA
EMPRADA
• Eixos del Pla de Mandat
• Línies estratègiques
• Actuacions /projectes

LÍNIES ESTRATÈGIQUES
Pel mandat 2019 – 2023, el
Govern s’ha marcat una sèrie
de prioritats que orientaran
la seva actuació i que
contribuiran a fer realitat els
Objectius de
Desenvolupament Sostenible
(ODS).

1 . Impulsar el bon govern

2 . Tr e b a l l a r u n a
visió estratègica de
municipi cap al
2030

3. Adaptar els serveis
m u n i c i p a l s a l s re p te s q u e té Pre m i à d e
D a l t i a l e s n e c e s s i tat s d e l a p o b l a c i ó,
ga ra nW nt s e m p re l a q u a l i tat i l a
s o ste n i b i l i tat d e l s m ate i xo s

4 . Seguir amb la
transformació de
l’administració per millorar
els ser veis públics

5 . Practicar la
“Revolució verda”,
per a viure millor,
preservar el medi
ambient i
combatre la crisi
climàtica

6 . M a nte n i r Pre m i à d e D a l t a l
d i a , m i l l o ra nt l a q u a l i tat i
l ’a c c e s s i b i l i tat d e l ’e s p a i p ú b l i c i
d e l s e q u i p a m e nt s

7. Un Premià de Dalt més
net

8. Un
p o b l e més
segur i cívic
on conviure
amb respecte

9 . Accés per a
tothom a la
cultura i
foment de la
creació

10. Un poble
esportiu i
saludable

11.Un poble cohesionat, divers i
inclusiu que promogui la interrelació entre veïns/es i combaW
la discriminació

1 2 . Tre b a l l a r p e r a l ’e q u i ta t d e g è n e re , l a
defensa dels drets socials, la diversitat i
el feminisme

13. Augment
de la qualitat
de vida de les
famílies
vulnerables

14.
Promoure la
igualtat
d’oportunitats

15. Fomentar

l ’e nv e l l i m e n t d i g n e i
acWu i promoure
l ’a p r e n e n t a t g e
al llarg de la vida

16. Garantir el dret universal a la salut

17. Promoure el
comerç de proximitat

18. Nou
impuls a la
promoció de
Premià de
Dalt i al
turisme
esportiu,
familiar i
sostenible

19. Donar suport
a l ’e m p r e n e d o r i a
i al talent jove
promovent també
la col·laboració
público-privada

20. Rendir comptes
periòdicament amb
audiències públiques a
tot el poble, garantint la
participació

21.Premià de Dalt, un poble
inclusiu i plural, amb persones
iguals en drets i deures i
diferents maneres de viure

22. Treballar per
assolir un poble vital,
plural i obert en què
el centre de les
nostres polítiques
siguin les persones

23. Un municipi divers i respectuós,
compromès amb els drets humans, les
llibertats i la democràcia

24. TREBALLAR
PER A
L’ E M A N C I PA C I Ó
DELS JOVES

2 5 . F E R D E P R E M I À D E D A LT U N
M U N I C I P I AT R A C T I U P E R A L E S
INVERSIONS

EIXOS DEL PLA DE
MANDAT
Un poble segur i accessible
Un poble saludable i culturalment actiu
Un poble solidari i amb qualitat de vida
Un poble per als joves, solvent i innovador
Un poble sostenible, connectat i acollidor

EIX 1
UN POBLE SEGUR I ACCESSIBLE

1.1 La seguretat, la nostra prioritat
ü Treballarem per la constant millora i reforç del cos de la Policia Local, amb una aposta ferma per la incorporació de noves tecnologies,
reforçant la plantilla i formant-la en programes pioners en seguretat ciutadana, amb la col·laboració de l’IESE-CBS.
ü Consolidarem el nostre model de seguretat que es basa en la tolerància zero amb els delinqüents i l’acompanyament constant a les
famílies.
ü Eliminarem els darrers punts foscos, actualitzant l’enllumenat públic arreu amb una aposta per les tecnologies sostenibles (LED).
ü Mantindrem el servei de serenos, vigilants de seguretat privada coordinats per la Policia Local, i el reforçarem amb la transformació de
la seguretat ciutadana.
ü Analitzarem la posada en marxa, d’acord amb la Policia Local, un canal d’alerta multimèdia, senzill i eficient per facilitar que la
ciutadania enviï contingut d’actituds o elements sospitosos i aconseguir una intervenció policial ràpida.

1.2 Viure i créixer de manera activa i saludable
ü Transformarem l’actual zona esporWva municipal en un parc de la salut, l’oci i l’esport amb piscina, gimnàs, sales d’acWvitats dirigides,
servei de restauració, aules d’estudi, espais de socialització entre generacions, etc.
ü Construcció del circuit de parkour votat pels joves en un procés de parWcipació ciutadana.
ü Creació d’un centre d’estudis de Formació professional en Esports com a ampliació de l’oferta educaWva al poble, que permeW, alhora,
incorporar els nostres joves a llocs de treball en els nostres equipaments esporWus.
ü Posada en marxa de l’ampliació del pavelló poliesporWu municipal amb una pista coberta annexa, per tal d’oferir més espais a les
enWtats del municipi.
ü Adequació de l’entorn i accés a La Poma BikePark per a consolidar-lo com a equipament estratègic de projecció internacional.
ü Transformació dels actuals consultoris mèdics de Cristòfol Ferrer i el Remei en espais de salut vital, amables i oberts, que es
completaran amb la posada en marxa del nou Centre d’Atenció Primària de Premià de Dalt amb 19 consultes i servei de pediatria.

EIX 2
UN POBLE CULTURALMENT ACTIU

2.1 La Cultura i les Arts a l’abast de tothom
ü Treballarem amb les entitats locals per a exportar el nostre talent creatiu més enllà de Premià de Dalt, fomentant la interrelació de les
entitats del mateix àmbit d’actuació i potenciant els artistes locals.
ü Transformarem can Figueres en el Parc de la Cultura (Biblioteca, can Figueres, Museu, jardins...), esdevenint un centre de connexió seu
de la Casa de les Arts, el centre d’interpretació del Patrimoni local i espai de creació.
ü Nou impuls al programa ‘Arrela’t’ convertint-lo en un aparador de les activitats de les entitats i de la cultura en general.
ü Projectarem a la població els valors del municipi en comerç de proximitat, gastronomia, emprenedoria, esport, i, en concret, el
patrimoni grec, iber i romà de Premià de Dalt mitjançant l’Ulisses Fest.
ü Reivindicarem la Memòria Històrica difonent els valors democràtics passats, presents i futurs, honorant les seves víctimes amb una
placa commemorativa a un espai públic a triar.
ü Promourem la Festa Major com a eix de construcció de poble i comunitat, a partir d’un model obert.
ü Recuperarem la festa de Cap d’Any.
ü Potenciarem que les activitats culturals de la ciutat entrin a l'escola, entenent les escoles com el primer vehicle de foment de la
cultura.
ü Enfortirem la promoció de la llengua catalana i la cultura pròpia per reforçar la identitat i el sentit de pertinença.
ü Facilitarem l'accés a la cultura al conjunt de la ciutadania per assolir una ciutat el màxim de cohesionada i participativa.

EIX 3
UN POBLE SOLIDARI I AMB QUALITAT
DE VIDA

3.1 Atenció a la persona per una vida de qualitat
ü Millorarem el sistema de detecció de les situacions de vulnerabilitat per trobar la millor solució a les situacions d’emergència amb el
compromís d’augmentar l’efecWvitat i el temps de reacció.
ü Rehabilitarem el departament d’Acció Social per adaptar-lo a les necessitats de les persones usuàries i, alhora, donar a conèixer tots
els serveis que s’ofereixen per al benestar de col·lecWus especíﬁcs com ara dones, gent gran, persones nouvingudes, famílies, infants...
ü Elaborarem una guia per donar a conèixer la proximitat i organització del departament d’Atenció Social, els serveis, prestacions,
recursos...
ü Vetllarem davant les ocupacions irregulars d’habitatges que provoquen greus problemes en comunitats privades mitjançant la
intermediació de la Policia Local.
ü ConWnuarem garanWnt els subministraments bàsics a les famílies en situació de vulnerabilitat mitjançant ajuts i la col·laboració
econòmica de les empreses subministradores.
ü Cercarem alternaWves habitacionals i/o acompanyament negociador en casos de possibles pèrdues d’habitatge per raó d’execució
hipotecària o d’impagament de lloguer amb la col·laboració de l’Oﬁcina Comarcal d’Habitatge que també es desplaça al nostre
municipi.

3.2 Igualtat real en drets i oportunitats
ü Millorararem els circuits de prevenció de les violències masclistes i d’atenció a les vícWmes aplicant el Protocol per l’abordatge integral
de la violència masclista, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones en las Cortes e Igualdad; el Pacto de Estado contra la violència de
género; l’InsWtut Català de les Dones i la Diputació de Barcelona.
ü Aplicarem el Pla d’Igualtat, elaborat per l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona.
ü Inclourem el Pla LGTBI en forma d’annex del Pla d’Igualtat.
ü Treballarem la prevenció de relacions abusives amb els joves, el foment del dret a una lliure orientació sexual i l’apoderament femení.
ü Promourem programes d’emprenedoria femenina i incorporarem la perspecWva de gènere al disseny urbanísWc.

3.3 Educació com a eina de progrés
ü ManWndrem el suport a la coeducació en els centres educaWus. Una metodologia educaWva per a minimitzar els efectes i
conseqüències d'una educació sexista sobre els nens i les nenes.
ü Farem realitat l’InsWtut-Escola a l’actual Escola Santa Anna d’acord amb la Generalitat de Catalunya per aplegar tota l’escolaritat
obligatòria i reforçar el projecte educaWu del centre.
ü Reforçarem el Pla EducaWu d’Entorn per a donar resposta a les necessitats educaWves de l’alumnat, amb una atenció especial al més
fràgil.
ü Facilitarem que tots els centres escolars que ho desitgin puguin oferir acWvitats educaWves fora de l’horari lecWu, i que els infants i
joves puguin parWcipar-hi amb equitat i amb independència del centre on cursin els estudis.
ü Ampliarem el reforç escolar per infants en situació de vulnerabilitat per tal de garanWr la igualtat d’oportunitats.
ü Fomentarem la parWcipació de l’Escola Municipal de Música i l’Aula Municipal de Dansa en la vida cultural del poble per augmentar la
visibilització de les seves actuacions, i adequarem dins de la transformació de can Figueres els espais a les necessitats actuals.
ü EnforWrem i millorarem els programes d’acompanyament, orientació i accés a la formació post obligatòria per tal de reduir el
percentatge d’abandonament escolar.
ü Treballarem el patrimoni cultural i històric del municipi amb les escoles de primària i secundària com a eines de vinculació i de
descoberta de l’entorn en què vivim fomentant l’orgull de perWnença.
ü Consolidarem l’Espai Cristòfol Ferrer com a espai polivalent per a l’educació, la joventut i la creació juvenil.

3.4 Envelliment actiu
ü Fomentarem l’aprenentatge al llarg de la vida i saludable col·laborant amb l’Associació de la Gent Gran i el Casal d’Avis Santa Anna.
ü Promourem la millora progressiva del centre de dia ‘Espai Respir’ i l’atenció domiciliària.
ü Nous recursos a l’aula de formació de La Benèfica perquè sigui un lloc d’intercanvi de coneixement donant suport a iniciatives com
l’Aula d’Extensió Universitària.
ü Rehabilitarem l’espai social del Remei per a oferir-hi serveis als seus veïns/es, amb especial atenció a la gent gran.
ü Explorarem noves alternatives d’habitatge amb serveis de qualitat per a aquest sector de la població.
ü Fomentarem els programes d’esport adaptat a la gent gran en les noves instal·lacions de l’anella esportiva (piscina, fitness...).

EIX 4
UN POBLE PER ALS JOVES, SOLVENT I
INNOVADOR

4.1 Gestió eficient i innovació constant
ü Fomentarem la cultura col·laboraWva perquè les àrees municipals incorporin pràcWques i metodologies de treball que faciliWn el
desenvolupament de projectes transversals.
ü GesWonarem els recursos econòmics amb rigor i sostenibilitat, aprofundint en la millora de l’eﬁciència municipal i conWnuant amb
l’endeutament zero.
ü Volem una Administració digital i sense papers per tal de disminuir els costos econòmics i ecològics i poder donar respostes més àgils
a la ciutadania.
ü Aplicarem eines per pagar els tributs des dels smartphones.
ü Establirem un codi èWc, de bon govern i de conducta que garanteixi la integritat insWtucional.
ü Crearem un canal de WhatsApp per als veïns/es perquè esWguin informats dels serveis i l’acció municipal en tot moment.
ü Seguirem aplicant mesures de transparència en la comunicació pública i manWndrem el guardó d’Ajuntament 100% transparent.
ü ConWnuarem fent el rendiment de comptes amb audiències públiques als diferents barris i el contacte directe amb l’Alcaldia ja sigui
presencialment o a través de l’apartat web ‘Vull parlar amb tu’.
ü Farem reunions obertes a la ciutadania per escoltar, captar i atendre les diferents necessitats dels veïns/es.
ü Actualitzarem el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per adaptar l’acWvitat interna de l’Ajuntament als nostres temps.

4.2 Els joves, motor del present i del futur
ü Consolidarem la iniciativa del Bus Nit 2.0, reconeguda pel Banc de Bones Pràctiques, amb l’objectiu de promoure els desplaçaments
segurs del nostre jovent a les zones d’oci nocturn.
ü Impulsarem les activitats, tallers i cursos de Joventut al PIJ La Fletxa creant un nou espai.
ü Treballarem per un jovent sa a través de la pràctica esportiva, lleure saludable i prevenció de conductes de risc entre els i les joves,
reduint l’incivisme.
ü Desenvoluparem activitats que fomentin la cultura democràtica, la convivència i el civisme entre els joves.
ü Promourem la participació dels joves en projectes artístics.
ü Impulsarem activitats esportives i lúdiques en els espais escolars fora del seu horari habitual.
ü Fomentarem el voluntariat en les festes i activitats del poble, fent-los participar de la Comissió de Festes.

EIX 5
UN POBLE SOSTENIBLE, CONNECTAT
I ACOLLIDOR

5.1 L’empresa i el comerç, motors de creixement
ü Promourem el talent sènior i jove amb la creació d’un centre de connexió, un hub jove.
ü Consolidarem el Club Emprèn com a seu de la innovació i del talent emprenedor, instal·lant les noves oﬁcines d’Empresa i
Coneixement a l’anWc Ajuntament per potenciar i impulsar les iniciaWves de creixement del territori.
ü Promourem les sinèrgies entre l’Ajuntament i el món empresarial i millorarem les comunicacions d’accessos i serveis dels polígons La
Suïssa i Buvisa per atraure més empreses a través de la posada en marxa d’un Pla estratègic.
ü Reduirem més el nombre de persones en situació d’atur amb ajuts per a persones autònomes i emprenedores.

5.2 Premià de Dalt en el mapa
ü Treballarem per millorar i ampliar l’oferta del poble per ser un des} turísWc de qualitat i atracWu per a visitants que aporWn valor afegit.
ü Millorarem i ampliarem l’oferta turísWca destacant i promocionant el patrimoni local (patrimonial, esporWu i emprenedor), tot
intentant agrupar l’oferta d’esdeveniments, espais, experiències...
ü Promourem l’ús de la tecnologia i propostes innovadores per a millorar l’acWvitat turísWca incorporant-hi nous serveis i productes, per
exemple, al poblat iber de la Cadira del Bisbe o les pantalles informaWves.
ü Crearem un web especíﬁc de Turisme com a punt d’informació dels paquets d’experiències, rutes i acWvitats i com a aparador de la
promoció turísWca del poble.
ü Estudiarem instal·lar una àrea de servei d’autocaravanes per facilitar la visita d’aquesta Wpologia d’usuaris/es lligada a l’Esport i el
turisme familiar.
ü Treballarem perquè augmenWn les places d’allotjament a Premià de Dalt de forma sostenible i regulada.
ü Promourem l’oferta de turisme esporWu treballant conjuntament amb les enWtats esporWves i facilitant espais i equipaments en
horaris disponibles per a estades esporWves.
ü Emprendrem més accions de dinamització comercial conjuntament amb la Taula de Comerç, l’Associació de Comerciants i el comerç
de proximitat de tots els barris generant sinèrgies i fomentant la vinculació amb les acWvitats programades.
ü Elaborarem un estudi / pla d’acció per a tenir un mercat municipal del s. XXI.

5.3 Entorn verd i acollidor
ü En un màxim de 10 anys eliminarem els elements que impedeixen l’accessibilitat als carrers i voreres.
ü Impulsarem 116 habitatges de promoció municipal a can Nolla de venda i de lloguer per facilitar l’accés al primer habitatge,
especialment dels joves.
ü Uniﬁcarem criteris per a l’espai públic amb un ‘llibre d’esWl’ perquè les obres públiques s’execuWn de forma coherent amb la imatge de
municipi desitjat (tenint en compte la gent gran, infants, adolescents, el gènere, la igualtat de gènere, la convivència...).
ü Fomentarem els criteris de disseny sostenible en les reformes i rehabilitacions dels ediﬁcis i instal·lacions municipals.
ü Actuarem en zones amb incidències conWnuades a les illes de contenidors de residus.
ü Millorarem les zones verdes amb criteris estèWcs, saludables i sostenibles, seguint el camí iniciat de ser una Vila Florida i fomentant la
coresponsabilitat dels veïns/es amb els seus espais verds més propers.
ü Promourem la Wnença responsable d’animals, el compliment del calendari de vacunacions i l’ús respectuós de l’espai públic amb
campanyes de sensibilització i col·laboració amb els professionals veterinaris del poble.
ü ConWnuarem garanWnt la recollida d’animals perduts i/o abandonats a la via pública mitjançant el CAAD Maresme.

5.4 Transició ecològica
ü Canviarem l’enllumenat públic a tecnologia més eﬁcient mediambiental i econòmicament per assolir un Premià de Dalt
energèWcament eﬁcient i 100% renovable.
ü Estudiarem i instal·larem allà on sigui viable plaques fotovoltaiques en els equipament municipals.
ü Promourem una “ﬁscalitat verda” per incenWvar mesures i pràcWques sostenibles entre la ciutadania i les llars.
ü Difondrem campanyes informaWves en relació a l'estalvi d'aigua.
ü Fomentarem entre la ciutadania el coneixement de les acWvitats que tenen lloc en el medi natural, en col·laboració amb l’ADF.
ü Augmentarem la separació en origen i en la recollida selecWva que permeW recollir més quanWtat de residus valoritzables i de bona
qualitat, i reduir així la fracció resta.
ü Estudiarem el model més eﬁcaç de recollida de residus per fer-la més eﬁcient i assolir els criteris marcats per l’Agència de Residus de
Catalunya.
ü ConWnuarem les jornades familiars de neteja del bosc.

5.5 Mobilitat sostenible i segura
ü Impulsarem un Bus llançadora gratuït que connecW els diferents barris i urbanitzacions als serveis municipals actuals, amb connexió
directa amb la línia de bus a Barcelona.
ü Instal·larem punts de càrrega per a vehicles elèctrics.
ü Avaluarem la creació de de serveis de punts de bicicletes i paWnets elèctrics a diferents zones del poble.
ü Apostarem pels vehicles híbrids i elèctrics a l’hora de renovar la ﬂota municipal, ampliant les boniﬁcacions ﬁscals amb la parWcipació
de tots els grups municipals.
ü Habilitarem aparcament a La Floresta-can Vilar exclusiu per a residents en aquest barri.
ü Estudiarem millores per a facilitar l’aparcament al barri del Remei.

CALENDARI

El Pla de Mandat és el full de ruta que ha de guiar l’acció municipal d’aquests quatre anys, fins el 2023, facilitant la
transparència i el retiment de comptes amb els veïns i les veïnes de Premià de Dalt. Amb l’objectiu d’anar revisant
les accions previstes, el document preveu diverses revisions i actualitzacions així com una avaluació a mig mandat.

CALENDARI
Presentació de
l’avantprojecte de Pla de
Mandat – Recepció de
propostes i suggeriments

Actualització de la carta de Retiment de comptes a
serveis
mig mandat

Retiment comptes i
valoració compliment
compromisos Pla de
Mandat

Març 2020

Gener 2021
Gener 2022
Gener 2023

Primavera 2021

1r trimestre 2023

Audiències públiques a La
Floresta, Nucli antic, Les
Pèrgoles, El Remei i Santa
Anna-Tió

Amb l’aprovació dels
Pressupostos Municipals
de cada exercici

Audiències públiques a La
Floresta, Nucli antic, Les
Pèrgoles, El Remei i Santa
Anna-Tió

Document amb el %
d’accions executades del
Pla de Mandat

www.premiadedalt.cat

Ajuntament de Premià de Dalt
@ajpremiadedalt
@ajpremiadedalt

