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Per tal d'ordenar el procés de participació de la ciutadania per a la priorització de les 
accions del Pla de Mandat, s’ha dividit en tres fases: 

1.Fase d'informació i comunicació. 
2.Fase d'aportacions ciutadanes. 
3.Fase de devolució. 

El procés de participació es va iniciar amb la celebració d'una audiència pública, on 
l’Alcalde i l’equip de govern van explicar el procés d’elaboració del PDM i els seus eixos 
d’actuació. 

Amb aquest primera Audiència Pública es va encetar la nova línia de Govern Obert de 
l’Ajuntament de Premià de Dalt, per tal d’obrir nous espais de debat i participació, així com 
crear una nova manera de relacionar-se –més oberta, directa i senzilla– entre el consistori i 
els veïns i les veïnes. 

L’Audiència Pública celebrada el 28 de novembre va tenir com a objectiu fer balanç dels 
primers mesos del nou govern i presentar el procés d’elaboració del Pla de Mandat, que 
serà el document de referència que marcarà l’estratègia i les línies d’actuació municipal per 
tal d’impulsar Premià de Dalt. Els eixos que marcaran aquest Pla de Mandat són: 

> Compromís amb la gent. 
> Dinamització de l’activitat econòmica. 
> Sostenibilitat i medi ambient. 
> Educació, cultura i esport. 
> Gestió responsable i transparent. 
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1. Fase d'informació i comunicació 

Per mitjà d’una campanya informativa, el govern municipal ha donat a conèixer als 
ciutadans el procés participatiu del PDM i de com participar-hi. 

2. Fase d'aportacions ciutadanes 

En aquesta fase es va desenvolupar una sessió de participació presencial que va tenir 
com a objectius: 

• Informar de què és el PDM i la seva finalitat. 
• Donar a conèixer les bases del PDM. 
• Incentivar la participació. 
• Recollir i consensurar les prioritats dels ciutadans i les ciutadanes. 

També es va activar un qüestionari online per recollir les prioritzacions de la ciutadania 
de forma telemàtica. 

3. Fase de devolució 

L’Ajuntament elaborà una memòria on incorporarà tota la informació que generarà el 
procés participatiu. 

Un cop aprovat el PDM, des del web municipal seran accessibles tots els documents del 
procés. 
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Conclusions: priorització d’accions i noves aportacions de la sessió de participació del 17 de desembre de 2015 

En general, les persones assistents van assenylar la importància de tenir més informació sobre les accions que es plantejaven pel debat i més temps per 
desenvolupar el procés participatiu. 

EIX 1. Compromís mb la gent EIX 2. Gestió transparent i 
responsable

EIX 3. Dinamització de l'activitat 
econòmica

EIX 4. Referents en cultura, 
educació i esports

EIX 5. Sostenibilitat i més 
qualitat de vida

1. Promoure la conciliació de 
la vida laboral i horaris 
escolars, especialment els 
horaris de les 
biblioteques. 

2. Pla Local contra l’exclusió 
social. 

3. Impuls al nou CAP. 
4. Horts urbans. 
5. Creació del centre de dia. 
6. Donar veu a la joventut. 
7. Promoure la implicació 

social de les persones.

1. En matèria de seguretat, 
ampliació de la policia. 

2. Més informació sobre el 
reglament de participació 
ciutadana. 

3. Millorar el temps de 
resposta de l’Ajuntament, 

4. Endegar el Portal de 
Transparència. 

5. Crear una App Mòbil. 
6. Adm. electrònica al mòbil. 
7. Millora de la Ràdio i 

retransmissió dels Plens. 
8. ROM. 
9. Liquidació 100% social del 

pressupost. 
10. Tràmits electrònics 

internet. 

1. Prioritzar la creació de llocs 
de treball i les excempcions 
fiscals. 

2. Proure que esdeveniments 
com les fires arribin a tots 
els barris. 

3. Servei per a emprenedors. 
4. Beneficis per a empreses 

que vinguin a Premià de 
Dalt. 

5. Programa de mentoria a 
càrrec d’empresaris jubilats. 

6. Creació d’un espai de co-
working.

1. Gratuïtat dels llibres de 
text. 

2. Potenciar el Festival de 
Música. 

3. Fomentar els recorreguts 
de muntanya. 

4. Fomentar el coneixement 
de l’entorn natural. 

5. Potenciar l’aprenentatge 
de l’anglès a l’escola. 

6. Crear una intranet per a 
totes les entitats per 
gestionar actes i 
materials. 

7. Potenciar el dia de l’esport 
municipal. 

8. Fer extensiva la Festa del 
nucli. 

1. Reducció del rebut de la 
brossa. 

2. Potenciar l’estalvi 
energètic a través de l’ús 
de la biomassa. 

3. Habitatges. 
4. Centre de dia. 
5. Comunicar la reducció del 

rebut. 
6. Campanya de foment del 

reciclatge. 
7. Campanya de 

sensibilització per a 
propietaris de gossos. 

8. Arranjar les voreres del 
barri del Remei. 

9. Mancomunar el centre de 
dia amb Premià de Mar. 

10. Millora dels horaris del 
bus. 

11. Promoure la neteja dels 
boscos.










