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Un compromís de treball pel futur de Premià 
de Dalt 
 
El canvi d'època que estem vivint obliga a una profunda reformulació de la gestió i la governança 
de les administracions locals, cridades a tenir cada vegada un major protagonisme. La revolució 
tecnològica, l'economia del coneixement, els canvis demogràfics, la irrupció de noves generacions 
nascudes en l'era digital i els efectes de la crisi econòmica, són qüestions que configuren nous 
reptes i que tenen una incidència concreta i directa en la vida quotidiana de la ciutadania. 
 
En aquest context, l'equip de govern ha definit la nova visió per a Premià de Dalt i per a 
l'ajuntament com a institució, a la qual s’orientaran el conjunt d'actuacions municipals, de manera 
que tota l'organització treballi coordinadament en la mateixa direcció per tal que siguem capaços 
d'abordar amb èxit el futur. Aquesta és precisament la principal contribució i el valor afegit del Pla 
de Mandat de Premià de Dalt: orientar la vila i l'ajuntament cap al futur, preparant-nos per 
afrontar el "canvi d'època" que estem vivint en l'inici d'aquest segle XXI. 
 
Per mantenir i millorar el benestar dels ciutadans caldrà reforçar el valor de la solidaritat i el 
compromís amb el nostre municipi. Compromís i diàleg solidari entre generacions, entre col·lectius 
i també entre els diferents barris i espais socioeconòmics de la vila, amb un alt sentit de la 
responsabilitat social per part de tots els agents econòmics i socials instal·lats al nostre territori. 
 
Premià de Dalt aposta per un model de municipi intel·ligent, amb capacitat d'adaptació a aquests 
temps d’incertesa i aprofitant el talent i els recursos interns del nostre territori. Afrontem una 
etapa en què el model de desenvolupament urbà serà essencialment qualitatiu i sostenible i 
s’haurà de recolzar en una major eficiència dels serveis urbans a través de la incorporació de les 
tecnologies i la col·laboració dels nostres veïns i veïnes. És el que s'ha anomenat “Smart city”, 
ciutat intel·ligent, que només pot ser possible a través d'uns ciutadans i ciutadanes intel·ligents. En 
aquest sentit, serà essencial consolidar l'actual ecosistema emprenedor obert a la innovació i 
l'emprenedoria, recolzat en l'educació i la formació per a l'ocupació com a motors del nou 
creixement econòmic. 
 
La cultura i l'esport com a elements definitoris d'una alta qualitat de vida seguiran sent trets 
d'identitat de Premià de Dalt, que ha de convertir-los també en motors de la creativitat, iniciativa i 
innovació, recolzant-se en la col·laboració publico-privada. 
 
Finalment, i d'acord amb la visió pel municipi, la institució ha d'adoptar un model de govern i 
administració oberta, basat en la màxima transparència i capaç de mantenir l'excel·lència en els 
serveis a través de la innovació, les noves formes de participació i la col·laboració ciutadana. 
 
 
Josep Triadó i Bergés 
Alcalde de Premià de Dalt   
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Cap a l’horitzó 2020 
 
En l’actual conjuntura, Premià de Dalt està doblement obligat a mirar endavant, afrontant les 
necessitats d'avui, però amb la vista posada més enllà, per dibuixar un futur sostenible i, al mateix 
temps, que engresqui a tota la ciutadania. 
 
En aquest escenari, l'equip de govern de Premià de Dalt ha definit, com a resultat d'un procés de 
participació i reflexió estratègica, els atributs que han de configurar la visió futura desitjada per 
Premià de Dalt, plantejant alternatives de desenvolupament i creixement que hauran d'integrar, 
encaixar i complementar de la manera més adequada per tal d’assegurar la cohesió social i els 
elevats estàndards de qualitat de vida. 
 
Per assolir aquesta visió de la vila, en el context de la reflexió estratègica, s'ha alineat i adaptat la 
visió del nostre municipi: 
 
"Premià de Dalt, un model de vila intel·ligent, sostenible, innovadora, emprenedora, solidària i 
compromesa amb la qualitat de vida" 
 
I la visió de l'organització municipal: 
 
"Un ajuntament obert, transparent i responsable, compromès amb l'excel·lència en la gestió, la 
innovació i la qualitat en el servei a la ciutadania” 
 
 
Aquest Pla serà el full de ruta que guiarà l’acció de Govern durant els propers 4 anys. Estarà 
centrat en el benestar i la cohesió social, la gestió responsable i transparent, la dinamització 
econòmica, la promoció de la cultura l’educació i l’esport i la cura del medi ambient. 
 
El Pla de Mandat recollirà els projectes i iniciatives que es desenvoluparan durant els propers 
quatre anys. Amb la participació, la col·laboració i el compromís de tots, incorporarem la visió 
ciutadana en la planificació de l’acció de govern dels propers anys. 
 
 
Alejandro Costa Urigoitia 
Regidor Comunicació, Transparència i Bon govern,  
Participació Ciutadana, Emprenedoria i Innovació 
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Els 5 eixos de treball 
 
 

1. Compromís amb 
la gent 

2. Gestió responsable 
i transparent 

3. Dinamització de 
l’activitat econòmica 

4. Referents en 
cultura, educació i 
esport 

5. Sostenibilitat i 
més qualitat de vida 

1.1 Benestar i 
Família. 

1.2 Salut. 

1.3 Igualtat. 

1.4 Gent Gran. 

1.5 Joventut. 

1.6 
Desenvolupament i 
Cooperació. 

1.7 Pla de barris 

2.1 Alcaldia i Hisenda. 

2.2 Comunicació. 

2.3 Seguretat 
ciutadana i 
Governació. 

2.4 Organització, 
Serveis municipals i 
TIC. 

2.5 Govern obert i 
Participació ciutadana. 

3.1 Ocupació i 
Promoció econòmica. 

3.2 Comerç i consum. 

3.3 Turisme i 
promoció de la vila. 

3.4 Emprenedoria i 
Innovació. 

4.1 Cultura, Arts 
escèniques i Festes. 

4.2 Patrimoni. 

4.3 Ensenyament. 

Esports. 

5.1 Transport públic. 

5.2 Habitatge públic. 

5.3 Medi ambient i 
Sostenibilitat. 

5.4 Urbanisme i 
obres, Via pública i 
Territori. 

 

 
Objectius estratègics del Pla de Mandat 
 
 
1. Definir polítiques, objectius i projectes que abordin les principals necessitats de la vila i les 

expectatives dels veïns i veïnes entorn l'horitzó del 2020. 
 
2. Coordinar i implicar les diferents àrees de l'ajuntament i als òrgans de coordinació i de 

participació. 
 
3. Aconseguir la implicació activa dels veïns i dels agents locals en el disseny, posada en marxa i 

seguiment del Pla de Mandat. 
 
4. Aconseguir l'alineació de totes les eines de planificació i gestió municipals. 
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1. Compromís amb la gent 
 
La nostra aposta per les polítiques de benestar social passa per garantir un Premià de Dalt 
cohesionat i solidari. Tots els avanços assolits en els darrers anys són el fruit del treball en equip, 
des dels veïns i veïnes, les associacions, les institucions, el personal municipal i els polítics. 
 
El treball a favor de la qualitat de vida de la ciutadania, de promoció de la integració social i la 
salut pública ha estat una constant en l'actuació de l'Ajuntament de Premià de Dalt al llarg de tota 
la seva trajectòria, a través del conjunt dels serveis municipals i particularment dels serveis 
prestats per l'àrea de Benestar social. 
 
Objectius generals 
 
1. Promoure la millora de les condicions de vida i donar noves respostes a les demandes socials. 
2. Garantir els drets socials dels ciutadans que més ho necessiten i mantenir un coneixement 

permanent de les necessitats de la població, que permeti elaborar respostes eficaces i 
solidàries. 

3. Desenvolupar estratègies preventives de benestar social tranversals, potenciar hàbits de vida i 
consum saludables i activitats preventives dels problemes de salut al llarg del cicle vital. 

4. Potenciar les xarxes de solidaritat i cooperació en les estratègies de benestar, integració i 
igualtat. 

5. Promoure la vitalitat dels nuclis articuladors del teixit social i la participació activa de la 
societat civil en el desenvolupament de les polítiques de benestar social, integració i igualtat. 

6. Desenvolupar plataformes i xarxes de solidaritat i cooperació ciutadana per a la gestió de 
projectes i actuacions a través de la implicació de diferents agents. 
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1.1 Benestar i Família 
 
Repte del mandat 
 
El progressiu envelliment de la població, l'augment de persones en situació de dependència, les 
condicions de vida de nens i joves i els canvis en els models de família suposen un repte, pel què 
cal treballar l'atenció a la dependència, l'atenció a la infància i la joventut vulnerable i el suport a 
les famílies. 
 
Un altre dels aspectes a desenvolupar són accions preventives de Benestar Social, recolzant 
projectes transversals que afavoreixin la integració i l'educació en valors, previnguin l'exclusió i 
l'abandonament educatiu, i afavoreixin l'accés a l'ocupació. Així mateix accions encaminades a 
potenciar les xarxes de solidaritat i cooperació és un altre dels nostres grans objectius, impulsant 
el teixit social i la participació activa de la societat civil i la resta d'agents socials. 
 
Objectius del mandat 
 

• Optimitzar i millorar els serveis socials per donar una resposta eficaç a la ciutadania. 

• Millorar l'atenció a col·lectius en risc d'exclusió. 

• Donar suport i reforçar les estructures organitzatives de les entitats que treballen en l'àmbit 
social. 

• Potenciar el desenvolupament de l'economia social a través de les entitats i agents que 
treballen per a la solidaritat. 

• Convertir Premià de Dalt en un municipi per a totes les persones, apostant per l'accessibilitat 
universal. 

• Garantir el benestar i qualitat de vida de la població afavorint l'equitat i la integració social. 

• Afrontar les polítiques socials de la vila des de la informació i el coneixement de la seva realitat 
social. 

• Eradicar la desigualtat social i la pobresa. 

• Treballar en favor de la cohesió social i de la integració de la diversitat. 

• Fomentar la coordinació i el treball conjunt entre agents i entitats vinculats a temes socials. 
 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 
Projectes prioritaris 
 

• Blindatge de la 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. 
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Altres projectes 
 

• Manteniment del programa per a famílies en risc d'exclusió social amb suport econòmic, 
psicològic, legal i disponibilitat d'habitatges municipals perquè ningú es quedi al carrer. 

• Seguir controlant la redistribució de les ajudes socials de manera que arribin a aquelles persones 
que més ho necessiten. 

• Recerca de programes innovadors per a gent gran i malaltes cròniques per a la millora de 
l'eficiència dels serveis i perquè puguin ser ateses des de casa. 

• Impuls als programes dirigits a persones cuidadores de dependents i càtering a domicili. 

• Pla Local de la Immigració amb polítiques i programes de cooperació amb col·lectius que 
treballen amb persones immigrants. 

• Subvencions per a la millora i rehabilitació interior dels habitatges per a persones amb 
discapacitat física o psíquica. 

• Continuació i manteniment d'actuacions d'eliminació de barreres arquitectòniques. 

• Convenis amb els col·lectius implicats en l'acció social. 

• Promoció de la participació com a eina fonamental d'integració.  
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1.2 Salut 
 
Repte del mandat 
 
En aquest mandat ens proposem consolidar la Regidoria i les seves competències per aprofundir 
en el coneixement de les necessitats específiques de la població segons les diferents 
problemàtiques i iniciar un pla de salut coherent. 
 
Fer de l’Ajuntament de Premià de Dalt el viu exemple dels hàbits saludables per mitjà de la 
garantia de la salut en els nostres equipaments i els establiments alimentaris que depenen de 
nosaltres. 
 
Objectius del mandat 
 

• Foment de la Salut per mitjà de l’esport i la vida saludable, a través dels equipaments i de 
l’entorn natural de Premià de Dalt. 

• Oferir eines en qüestió d’assessorament i avaluació dels establiments alimentaris perquè puguin 
oferir un alt nivell de qualitat en condicions higièniques-sanitàries. 

• Passar les inspeccions sanitàries de tots els equipaments municipals en qüestió de legionel·losi. 

• Fer una promoció de la salut d’acord amb les necessitats de la ciutadania de Premià de Dalt. 
 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 
Projectes prioritaris 
 

• Implantació dels circuits de salut al nucli urbà. 

• Impuls del nou Centre d’Assistència Primària Víctor Català. 
 
Altres projectes 
 

• Establir un segell de qualitat pels establiments alimentaris.  

• Impulsar que tots els equipaments municipals estiguin protegits de legionel·losis i arranjar les 
instal·lacions amb normatives antigues. 

• Realitzar campanyes de sensibilització per a la ciutadania. 

• Mantenir el Pla de Control de Plagues del municipi (desinsectació i desratització). 
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1.3 Igualtat 
 
Repte del mandat 
 
Fer efectiu el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes mitjançant 
l’eliminació de la discriminació de les persones en tots el àmbits de la vida quotidiana i treballar 
per eradicar la violència de gènere. 
 
Objectius del mandat 
 

• Treballar i transmetre de manera integral i àmplia els valors de la igualtat, sempre des de la 
perspectiva de la coeducació. 

• Abordar aspectes lligats a la resolució de conflictes, la interculturalitat, la cooperació, la imatge 
personal i l’alimentació i les relacions afectives. 

 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 

• Impuls a les accions que fomentin la igualtat. 

• Continuació del protocol municipal d'atenció a les dones víctimes de violència de gènere i 
agressions sexuals. 

• Suport al programa i escola d'empoderament. 

• Foment de la participació ciutadana en el Consell de la Dona. 
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1.4 Gent Gran 
 
Repte del mandat 
 
Els serveis de promoció social a la gent gran se situen en la dimensió afectiva, creativa, relacional i 
col·lectiva que travessa la vida quotidiana de les persones grans de Premià de Dalt. Cal que 
estiguin orientats a dinamitzar i omplir de sentits i continguts la vida de les persones grans, 
mitjançant espais de sociabilitat, de lleure i de formació continuada. Amb la voluntat d’activar i 
implicar les persones grans en l’esfera col·lectiva del seu entorn més pròxim, fent possible, el 
repte d’una ciutadania gran activa, cívica i compromesa amb la construcció d’un poble inclusiu, 
solidari i cohesionat. 
 
Objectius del mandat 
 

• Promoure l’autonomia, la igualtat de drets i l’accés universal als serveis de la gent gran. 

• Enfortir i millorar els espais propis de dinamització i promoció social de la gent gran, impulsar les 
dinàmiques i les relacions intergeneracionals, i afavorir la vinculació de les persones grans al 
conjunt de projectes de desenvolupament comunitari del municipi. 

• Ampliar i millorar, sota criteris d’equilibri territorial, la xarxa de serveis i equipaments d’atenció 
a les persones grans fràgils, en risc o situació d’exclusió, per tal de facilitar un envelliment digne 
per a tothom, en un entorn acollidor i inclusiu. 

• Impulsar la implicació i el protagonisme actiu de les persones grans en tots els àmbits de la vida 
en el municipi, articulant espais de participació social a través del suport i l’enfortiment del 
moviment associatiu. 

 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 
Projectes prioritaris 
 

• Impulsarem a La Cisa els nous horts d’ús urbà com a eina de cohesió i ajuda a les famílies i a la 
nostra gent gran. 

• Rehabilitarem habitatges de la gent gran del nostre municipi, per garantir-ne l’accessibilitat i 
promoure’n l’autonomia personal. 

 
Altres projectes 
 

• Foment de l'envelliment actiu mitjançant la inclusió i millora d'activitats esportives. 

• Promoció de la vida autònoma de les persones grans i en contacte amb l'entorn més proper així 
com la seva integració comunitària. 

• Impuls als serveis d'atenció a les persones grans dependents. 
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1.5 Joventut 
 
Repte del mandat 
 
Proporcionar als joves de Premià de Dalt eines que responguin a les noves necessitats i inquietuds, 
per tal de millorar la seva qualitat de vida, permetent que siguin protagonistes del seu propi 
desenvolupament i contribuint, de forma addicional, a la seva implicació amb el municipi, 
convertint-se en ciutadans actius. 
 
Objectius del mandat 
 

• Garantir el protagonisme dels i les joves amb l'anàlisi i decisió de totes les qüestions que els 
afecten. 

• Promoure i reconèixer l'educació no formal com a promotora del desenvolupament de la 
ciutadania. 

• Impulsar una formació no reglada pública de qualitat. 

• Definició dels itineraris formatius a través d’espais de dinamització juvenil de cara a enfortir 
l’accés dels i les joves a la formació i l’ocupació. 

• Fomentar l'accés en igualtat d'oportunitats a les tecnologies de la informació i la comunicació 
com un mitjà per fomentar l'intercanvi des de la perspectiva jove. 

• Aplicar la perspectiva de gènere a totes les polítiques de joventut i propiciar la reflexió des de la 
perspectiva de gènere en espais diferenciats per generar polítiques encaminades a la igualtat i 
dotar de mesures positives la participació de la dona jove. 

 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 

• Elaboració del Pla Municipal de Joventut, que tindrà com una de les característiques definitòries 
el protagonisme dels i les joves en els canvis i iniciatives que els afecten. Així hem de garantir i 
promoure una participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament social, laboral i 
cultural de Premià de Dalt. 

• Potenciar els espais d'experimentació cultural i d’oci per als i les joves. 

• Impulsar eines i tècniques per a la investigació, acció-participació per a la definició i disseny de 
les polítiques de joventut, garantint la unitat de criteris amb les realitats en què està immers el 
context social. 

• Desenvolupar accions positives i potenciació de les competències dels joves, per tal d’atendre 
les situacions de risc social. 
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1.6 Desenvolupament i Cooperació 
 
Repte del mandat 
 
Reformulació de les subvencions i ajudes a les entitats solidàries del nostre poble, intentant que 
els programes i accions proposades assoleixin l'abast més gran possible. 
Acolliment de refugiats emparats amb els ens supra-local i el govern de Catalunya de forma 
transversal amb les altres regidories d’aquest àmbit. 
 
Objectiu del mandat 
 

• Ajudar a les entitats locals de desenvolupament i cooperació a la potenciació dels seus objectius. 
 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 

• Reformulació de les subvencions. 

• Accions de suport I acollida dels refugiats 

• Suport i cooperació amb actors locals com Càritas-Disa i la Marató de TV3. 
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1.7 Pla de Barris 
 
Repte del mandat 
 
El repte principal d’aquest mandat és continuar amb el Pla de Barris que s’està implantant al barri 
de Santa Anna–Tió, malgrat que el 90% dels recursos econòmics els aporta l’ajuntament, mentre 
no arriben les aportacions de la Generalitat. 
 
Objectius del mandat 
 

• Realització total del projecte, tant a nivell urbanístic com a nivell de mobilitat en el barri, posant 
especial èmfasi en la seva dimensió social per tal de fomentar la participació del veïnat. 

• Formació i implicació de agents socials al barri, per tal de donar continuïtat al projecte més enllà 
de la finalització del pla. 

 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 

• Construcció d’una sala polivalent – gimnàs a l’Escola Santa Anna. 

• Programa de formació i ocupabilitat, projecte treball als barris i cursos de formació per a 
persones aturades.  

• Programes socials com els tallers per a dones, “Aprèn a estimar-te” i tallers per a infants i joves 
al barri. 

• Projectes de participació ciutadana. 

• Projectes de dinamització comercial, com la Fira de la Castanyada. 

• Dinamització de la Coral del barri i de col·lectius poc representats. 
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2. Gestió responsable i transparent 
 
Des de Premià de Dalt ja s'ha començat a treballar per avançar cap al canvi que suposa el govern 
obert en totes les àrees de l'ajuntament, incorporant la transparència com a principi d'actuació en 
totes les activitats, així com en el pressupost, els contractes i les subvencions. 
 
De la mateixa manera cal aprofundir en els valors del treball col·laboratiu i la interacció amb els 
nous ciutadans digitals, també a través de les xarxes socials. 
 
D'altra banda, per a l'Ajuntament de Premià de Dalt, la qualitat i excel·lència en el servei al ciutadà 
són un senyal d'identitat i tret diferenciador. Caldrà mantenir aquesta referència i, per a això, cal 
innovar en el funcionament de molts serveis públics. En aquest sentit s'inclouen els projectes 
motors relacionats amb la finalització de la implantació de l'administració electrònica, la 
incorporació de les xarxes socials com a canal de servei i el desenvolupament de codis i principis 
de bon govern. 
 
Objectius generals 
 
1. Garantir el lliure accés a la informació pública afavorint la rendició de comptes als ciutadans, 

posant a disposició la informació de forma àgil i fàcilment accessible a través del web 
municipal i facilitant dades en formats interoperables i reutilitzables, facilitar la participació i la 
interacció bidireccional amb els ciutadans, associacions i grups d'interès a través dels canals 
existents i les xarxes socials. 

 
2. Promoure l’excel·lència, innovació i administració electrònica i mantenir la qualitat dels serveis 

públics assegurant la seva sostenibilitat, reduint les càrregues administratives a ciutadans i 
empreses, simplificant i generalitzant la tramitació electrònica i incorporant la responsabilitat 
social i la innovació en els processos. 

 
3. Fomentar l’eficiència i qualitat de la despesa a través d'una major coordinació interna i amb 

altres administracions, i una gestió responsable dels recursos públics que generi valor als 
ciutadans i a les empreses. 
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2.1 Alcaldia 
 
Repte del mandat 
 
Des del Govern Municipal es treballa pel manteniment dels serveis de benestar que permeten 
fomentar el model de vila d’acord a les necessitats ciutadans i ciutadanes de Premià de Dalt.  
 
Objectius del mandat 
 

• Avaluar els objectius estratègics de la vila. 

• Avaluar les polítiques públiques municipals. 

• Mesurar el grau de percepció ciutadana sobre l'ajuntament i les polítiques que desenvolupa. 
 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 
Projectes d’Alcaldia 
 

• Consolidació de les Audiències Públiques. 

• Avaluació de les polítiques i programes, buscant optimitzar el rendiment dels mateixos. 

• Impuls a la coordinació i comunicació, buscant major transversalitat i cooperació interna  
incorporant estratègies de treball col·laboratiu i en xarxa.  
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2.2 Hisenda 
 
Repte del mandat 
 
Millorar l’eficiència en la gestió municipal que, més enllà de l’estalvi, permetrà aconseguir una 
administració municipal més preparada per afrontar el futur i més sostenible. 
 
Objectius del mandat 
 

• No endeutar-nos. 

• No pujar impostos. 

• Potenciar la transparència en la gestió municipal. 

• Millorar la prestació de qualitat dels serveis públics als ciutadans. 
 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 
Projectes d’Hisenda 
 

• Reducció del tipus impositiu de l’IBI amb l’objectiu d’ evitar increments aproximats d’un 10% en 
el rebut a  les famílies. 

• Continuïtat a l’actual calendari de pagaments d’impostos i taxes que permeti, com a mesura 
social, fraccionar en 3 el pagament del rebut de l’IBI, si aquest es domicilia, i també la taxa 
d’escombraries. 

• Simplificació dels tràmits per a sol·licitar la supressió del pagament de l’impost de la plusvàlua 
per a famílies que hagin perdut el seu habitatge habitual durant un procés d'execució 
hipotecària, tant si els han acabat desnonant com si han donat la propietat al banc per saldar el 
deute, amb caràcter retroactiu des del 2014. 
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2.2 Comunicació 
 
Repte del mandat 
 
Des del govern municipal treballarem perquè la comunicació institucional de l’Ajuntament de 
Premià de Dalt contribueixi a enfortir els vincles entre l’ajuntament, els empleats públics, la 
ciutadania, les entitats, empreses i organitzacions, i que promogui la rendició de comptes, la 
transparència i la pluralitat social.  
 
L’ajuntament promourà una ciutadania informada i impulsarà la cultura de la transparència, a 
través de la comunicació de les actuacions que es porten a terme des dels diferents àmbits, que 
sigui un reflex de la pluralitat municipal, i els canals de comunicació municipals són el pilar 
fonamental per assolir-ho. Amb el ple desenvolupament d’aquestes eines, des de l’Ajuntament de 
Premià de Dalt avançarem en transparència, capacitat d'escolta, rigor i proximitat amb la 
ciutadania. 
 
Objectius del mandat 
 

• Estar al servei de la rendició de comptes, informant sobre les actuacions del govern municipal i 
promoure actituds cíviques i el sentiment de pertinença. 

• Millorar les vies de comunicació i adaptar-les a la tecnologia dels nous temps i als hàbits de vida 
dels veïns. 

• Millorar la comunicació interna de tots els departaments municipals. 

• Respondre a la necessitat de satisfer el dret a la informació de la ciutadania. 
 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 
Projectes prioritaris 
 

• Consolidar el servei audiovisual en línia, Premià de Dalt Media, enfortint alhora la ràdio 
convencional, Premià de Dalt Ràdio. 

• Creació d’espais publicitaris als mitjans de comunicació municipal. 

• Redistribució de les seccions que conformen el butlletí municipal “La Pinassa”. 

• Consolidació de les xarxes socials de l’ajuntament. 
 
Altres projectes 
 

• Millorar el repartiment de la revista municipal. 

• Consolidar la normativa gràfica municipal tant a nivell intern com extern. 

• Renovació dels protocols de comunicació entre els departaments i serveis de l’ajuntament. 
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2.3 Seguretat ciutadana i Governació 
 
Repte del mandat 
 
Desenvolupar el model de policia participativa per a la convivència basat en el treball transversal. 
 
Augmentar la seguretat per al teixit empresarial i comercial implementant nous models 
tecnològics de protecció de l'activitat econòmica, així com programes preventius específics dirigits 
a aquests col·lectius. 
 
Atenció integral als col·lectius més vulnerables (menors, majors, dones víctimes de violència de 
gènere i altres), juntament amb la resta de serveis municipals. 
 
Objectius del mandat 
 

• Promoure la seguretat, la proximitat i la formació de la Policia Local. 

• Donar un bon servei als veïns/es. 

• Coordinació permanent amb Mossos d’Esquadra. 
 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 
Projectes prioritaris 
 

• Instal·lació de càmeres de seguretat amb sistema lector de matrícules per controlar l’entrada i 
sortida de vehicles en els accessos al poble. 

• Posada en marxa del “botó vermell” als comerços locals: un botó d’emergència connectat a 
Policia Local. 

• Posada en valor el servei i la proximitat de la Policia. 
 
Altres projectes 
 

• Instaurar l’Homenatge a la policia local. 

• Formació continuada dels nostres agents per a un millor servei. 

• Dotar dels últims recursos tecnològics a la Policia Local per a un millor funcionament. 

• Aplicar un nou Pla d’Actuació de la Policia Local (PAPL). 

• Posar en marxa nous protocols d’actuacions. 
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2.4 Organització, Serveis Municipals i TIC’s 
 
Repte del mandat 
 
L’administració ha de treballar sota criteris d’eficiència, és a dir, ser eficient de la manera més 
econòmica possible. Aquesta és la missió permanent que ha de definir la gestió dels recursos 
públics municipals. 
 
Objectius del mandat 
 

• Manteniment de les accions de millora tots els serveis municipals. 

• Revisar i informatitzar, quan es consideri convenient, els processos municipals per tal de 
simplificar-los i reduir-ne els costos de gestió i, per tant, ser més eficients.   

• Reduir les càrregues administratives dels tràmits municipals tot potenciant la interoperabilitat 
que l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) posa a disposició dels ens locals. 

• Establir un Pla d’Informatització de l’ajuntament que permeti donar resposta a les noves 
necessitats organitzatives i de gestió administrativa per tal d’obtenir més eficiència de la gestió 
municipal i de les relacions amb la ciutadania i altres administracions. 

 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 
Projectes prioritaris 
 

• Col·locació d’antenes per millorar la cobertura de senyals de telefonia d’última generació i de la 
TDT. 

• Gestionar amb l’operador d’infraestructura de fibra òptica per assolir el 100% de cobertura al 
municipi. 

• Programa de seguiment d’expedients i incorporació de la documentació digital i la signatura 
digital per tal de reduir l’ús del paper. 

• Estudi de viabilitat per municipalitzar el servei d’abastiment d’aigua. 
 
Altres projectes 
 

• Negociació del nou contracte de telefonia mòbil a nivell comarcal. 

• Posada en funcionament del Sistema d’Informació Geogràfic local (SIG Intranet) per a la gestió 
d’obres i elements puntuals a la via pública.   

• Revisió del sistema de control de l’accés públic a la xarxa wifi amb posada en funcionament d’un 
nou servidor. 

• Estudi d’integració a la telefonia municipal dels edificis amb serveis públics: CAP, escoles, 
biblioteques. 

• Activació dels serveis oferts pel Consorci AOC de la Generalitat, com la seu electrònica, e-
NOTUM, i-ARXIU, e-TAULER, etc.  
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2.5 Govern obert i participació ciutadana 
 
Repte del mandat 
 
L’aplicació del govern obert a Premià de Dalt vol donar resposta a les expectatives i demandes 
socials i legislatives de major transparència i bon govern. 
 
Un govern municipal més obert és una oportunitat per implicar a la ciutadania i fomentar la 
participació en processos d’informació, de consultes ciutadanes i apostar per una Governança 
compartida.  
 
Objectius del mandat 
 

• Promoure un major accés a la informació i difondre de forma activa les accions del govern 
municipal, per tal de donar compliment a la Llei 19/14 de Transparència, Accés a la Informació 
Pública i Bon Govern. 

• Reforçar la presència a internet de l'ajuntament a través del Portal de Govern Obert, amb una 
seu digital més innovadora. 

• Fomentar la participació ciutadana en el debat i presa de decisions i en la realització, el 
seguiment i l'avaluació de les accions municipals. 

 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 
Projectes prioritaris 
 

• Creació del Reglament de Participació Ciutadana. 

• Elaboració del Pla Municipal de Govern Obert de l’Ajuntament Premià de Dalt. 

• Impuls a l’estructura de la Regidoria de Govern Obert. 

• Implantació del Portal de Transparència. 

• Renovació del web municipal per adaptar-la als estàndards del Govern Obert. 

• Consolidació de les Audiències públiques del Govern. 
 
Altres projectes 
 

• Creació del Consell de la Vila. 

• Aprovació del Codi de Conducta pel Bon Govern.  
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3. Dinamització de l’activitat econòmica 
 
En aquest mandat és imprescindible intensificar els esforços de cara a afavorir el creixement i 
impuls d'un model econòmic basat en el talent, la innovació i el coneixement. Treballarem per 
estimular l'aprenentatge dels veïns i veïnes i per generar i atreure noves oportuntiats, que són el 
focus d'atenció sobre la contribució al desenvolupament i consolidació d'un ecosistema 
emprenedor. 
 
Dos dels projectes motors inclosos en aquest tercer eix s'orienten cap a aquest objectiu a través 
del foment de l'emprenedoria i la creació d'empreses innovadores. Les actuacions incorporades se 
centren en tractar de predisposar i mobilitzar a favor de la iniciativa empresarial a totes les 
entitats públiques i privades que puguin incidir-hi, des de les administracions i la diversitat 
d'agents instal·lats al municipi, buscant una millor coordinació en aquest camp. 
 
Objectius generals 
 
1. Impulsar un entorn competitiu capaç d'atraure produccions de més valor afegit i enfortir la 

modernització i la capacitat innovadora de les empreses, creant més i millors oportunitats 
d'ocupació, sota criteris de sostenibilitat i equilibri. 

 
2. Augmentar la competitivitat del sector comercial incidint en els factors de modernitat i 

proximitat i impulsant la generació i millora d'espais que combinin funcions addicionals a les 
merament comercials i que aportin més valor per al consumidor. 

 
3. Millorar les possibilitats de trobar i mantenir una ocupació en sectors demandants de llocs de 

treball de més qualitat, reforçant la cohesió i la inclusió social. Per això s'aposta especialment 
per aconseguir una educació de qualitat, un ampli coneixement d'idiomes, la formació 
contínua i l'augment de la qualificació laboral, responent a les necessitats potencials del teixit 
productiu. 
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3.1 Ocupació i Promoció econòmica 
 
Repte del mandat 
 
Afavorir l'ocupació, incidint en la necessitat de l'esforç coordinat dels principals agents 
socioeconòmics en la definició d'un model d'ocupació i promoció econòmica adequat i coherent 
amb la situació actual i previsió futura, posant especial atenció cap a aquelles persones que 
presenten més dificultats d'ocupabilitat. 
 
Objectius del mandat 
 

• Foment de l'ocupació a través de la innovació, l'emprenedoria i la promoció empresarial. 

• Suport a la implantació d'activitats econòmiques innovadores. 

• Foment de l'educació, la formació i les competències per a l’ocupació. 
 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 

• Centre logístic al polígon La Suïssa, per atraure inversió i, al mateix temps, crear nous llocs de 
treball a la zona industrial. 

• Exempcions fiscals a empreses/aris que contractin treballadors del poble i foment dels itineraris 
d'inserció laboral per a aturats en perill d'exclusió social. 

• Senyalització de les empreses locals promovent la interrelació entre aquestes i el departament 
de Promoció Econòmica. 
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3.2 Comerç i consum 
 
Repte del mandat 
 
Potenciar el comerç de proximitat i tradicional. 
Connectar i fer conèixer els comerços dels diferents barris de la població. 
Atreure nous comerços que complementin l’oferta actual. 
Sensibilitzar a la població sobre els seus drets com a consumidor i com exercir-los de forma 
responsable. 
Potenciar el coneixement i ús de l’OMIC. 
Renovar el mercat municipal i el mercat no sedentari (ambulant). 
 
Objectius del mandat 
 

• Augment del parc de comerç, potenciant els comerç tradicional i de proximitat, i la innovació. 

• Fomentar el consum responsable i sostenible. 

• Augmentar el coneixement sobre els drets i deures de comerços i consumidors. 

• Dotar de recursos de revitalització als comerços actuals per promoure la innovació i el talent. 
 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 
Projectes prioritaris 
 

• Potenciar tot el teixit comercial vinculant-los a les estratègies de promoció turística i donant-los 
recursos de revitalització. 

• Potenciar els mercats i la seva posada al dia. 

• Treballar al costat dels diferents actors supra-locals per obtenir recursos tècnics i materials de 
foment del comerç. 

• Portar exposicions i tallers sobre drets i consum responsable. 
 
Altres projectes 
 

• Establir sinèrgies amb les poblacions veïnes i treballar en algunes estratègies transversals. 
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3.3 Turisme i promoció de la vila 
 
Repte del mandat 
 
Potenciar Premià de Dalt com a destinació turística obtenint marques i segells de destinació. 
 
Cercar els nostres valors diferencials i convertir-los en la punta de llança per a connectar amb els 
altres atractius de la població més generalistes, per exemple a partir del BTT-SKATE, el Circuit 
Inclusiu I l’anella esportiva, accedir a ser destí d’esport i salut. 
 
Un segon exemple és el de què comptem amb un jaciment Ibèric i un Museu que l’interpreta amb 
peces molt singulars i úniques, això que ens fa diferencials i acompanyat amb altres elements 
patrimonials ens ha de permetre ser una destinació de turisme arqueològic i patrimonial. Això 
passa també per la potenciació del Museu en la seva vessant formadora i conservadora del nostre 
patrimoni. 
 
Incorporar l'enoturisme com nou atractiu que ens vincula al territori i ens permet sumar sinergies 
amb les poblacions veïnes. 
 
Crear sinèrgies per la vinculació de Premià de Dalt amb la marca Barcelona. 
 
Objectius del mandat 
 

• Projectar a l’exterior Premià de Dalt per tal d’atraure talent i promoure el coneixement del 
municipi. 

• Potenciar el coneixement sobre l’atractiu turístic de Premià de Dalt, creant paquets de 
destinació que, a partir dels fets diferencials, ens permetrà explicar tot el que tenim al municipi: 
natura, cultura, comerç, gastronomia i patrimoni. 

 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 
Projectes prioritaris 
 

• Potenciar la marca Visit Premià de Dalt (Turisme d’arreu) creant paquets de destinació. 

• Potenciar la marca Viu Premià det Dalt (Turisme intern, la població) creant paquets 
d’experiència. 

• Treballar al costat del Cercle de Turisme i dels diferents actors supra-locals per potenciar la 
nostra població. 

 
Altres projectes 
 

• Treballar amb els hotelers, comerços i restauradors locals per vincular-los a una estratègia de 
promoció turística comuna. 
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3.4 Emprenedoria i Innovació 
 
Repte del mandat 
 
Farem un salt tecnològic per esdevenir una Smart City. 
Donarem suport a les persones emprenedores fent especial èmfasi en el món jove. 
Millorar l’economia local promovent l’emprenedoria i la innovació, especialment entre el sector 
jove. 
 
Objectius del mandat 
 

• Fer una aposta clara per l’emprenedoria fomentant el talent i la innovació com a eixos directors, 
impulsant el talent, la cooperació, la participació en xarxes de col·laboració i la generació 
d’aliances. 

 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 
Projectes prioritaris 
 

• Desenvolupar el Servei d’Atenció per a Emprenedors, una consultora estratègica per a negocis. 

• Emprèn: Premis econòmics al millor projecte emprenedor. 

• Innova: Premis econòmics als millors projectes d’innovació i reformulació de l’empresa. 

• Crear una aplicació mòbil de caràcter corporatiu per a millorar la comunicació bidireccional amb 
la ciutadania, així com facilitar tota la gestió de tràmits 

• Renovació del web municipal per tal d’adaptar-lo a les exigències de la Llei de Transparència i 
Bon Govern i convertir-lo en un web de disseny responsiu. 

• Consolidació de l’adhesió al programa Catalunya Emprèn per donar servei tècnic als 
emprenedors del nostre poble. 

 
Altres projectes 
 

• Instal·lació de panells informatius digitals. 

• Estudi per a la implementació d’un espai coworking i networking amb la voluntat d’acollir petits 
empresaris, autònoms i emprenedors locals. 

  



         
 

  27 

4. Referents en cultura, educació i esports 
 
A Premià de Dalt som referents en cultura, educació i esports. Per tal de donar continuïtat al 
nostre model, cal seguir oferint activitats per a tots col·lectius: infància, famílies, joves, dones i 
majors.  
 
I això passa per afavorir el desenvolupament de l’educació i d'experiències culturals, d'oci i esport 
en tots els barris del municipi amb les que "viure" la vila, així com garantir l'equilibri territorial i 
uns nivells de cobertura homogenis en l'oferta d'equipaments i de serveis. 
 
Objectius generals 
 
1. Fomentar la creativitat i la innovació, possibilitar espais i oportunitats per als diferents 

col·lectius en l'àmbit educatiu, sociocultural i esportiu, donant suport a la creació i la 
innovació.  

2. Desenvolupar les potencialitats de la creació, la cultura i l'esport com a motors del 
desenvolupament econòmic local. 

3. Mantenir el nivell de qualitat de la programació cultural i esportiva assolit. 
4. Accés de diferents col·lectius a la cultura, l’oci i l’esport.  
5. Promocionar la integració social a través de l’educació, la cultura, l'oci i l'esport, potenciant els 

valors de la solidaritat i la igualtat d'oportunitats (esport escolar, per a majors, activitats per a 
discapacitats...). 
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4.1 Cultura, Arts escèniques i Festes. 
 
Repte del mandat 
 
Garantir l'accés de la ciutadania als béns, serveis i productes culturals, especialment les arts 
escèniques, i generar nova demanda afavorint la proximitat cultural des de la seva diversitat, 
facilitant la participació de la ciutadania i d'altres agents públics i privats,  aprofundint en els nous 
reptes de la gestió, la innovació i la gestió cultural. 
 
Objectius del mandat 
 

• Establir un calendari, seguint les estacions de l’any, per programar festivals i esdeveniments 
culturals de petit i mitjà format, així com cercar recursos per promoure esdeveniment de gran 
format. 

• Impulsar accions entorn a les arts escèniques. 

• Donar suport a les entitats del poble. 
 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 

• Impulsar el Festival de Música del Maresme i obrir-lo a nous públics. 

• Nova programació Arrela’t per a fomentar la cultura tradicional. 

• Nou programa escenARTS d’arts escèniques al Teatre de Sant Jaume. 

• Potenciar el Consell de Cultura i fer un seguiment de les propostes que hi sorgeixen. 

• Buscar els recursos per projectar un festival de gran format.  

• Continuar donant suport a la Comissió de Festes i a les entitats culturals que participen 
activament a la vida cultural i festiva de Premià de Dalt. 

• Millorar la comunicació i els canals de difusió dels actes culturals que tenen lloc al poble. 
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4.2 Patrimoni 
 
Repte del mandat 
 
Vetllar pel patrimoni cultural, històric i arquitectònic de Premià de Dalt basant-nos en l’actuació de 
dos entitats de referència: la Biblioteca Jaume Perich i el Museu de Premià de Dalt amb el poblat 
ibèric de la Cadira del Bisbe. 
 
Objectius del mandat 
 

• Continuar amb les polítiques de protecció, conservació, coneixement i difusió del patrimoni 
documental, cultural, arquitectònic i urbà. 

 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 

• Aconseguir que el poblat ibèric de la Cadira del Bisbe i el Museu de Premià de Dalt estiguin 
presents en el mapa del patrimoni cultural català i que esdevinguin punts turístics de primer 
ordre. 

• Fomentar la recerca local a través dels arxius particulars del municipi (de Can Males, de Can 
Riera i d’altres masos antics) i l’enregistrament d’arxius testimonials (memòria oral). 

• Potenciar la comunicació, la difusió i la senyalització de la biblioteca, el Museu i el poblat ibèric 
de la Cadira del Bisbe. 

• Crear un marc de diàleg entre el Museu i la regidoria d’Ensenyament per convertir-lo en una 
eina educativa pels centres docents de Premià de Dalt. 

• Protegir l’entorn del Santuari de La Cisa i potenciar l’aplec que s’hi fa pel seu caràcter únic. 

• Projecte de visites a les masies particulars catalogades de Premià de Dalt. 

• Premi o beca al millor treball de recerca local de 2n de batxillerat. 

• Crear un pla de custodia i conservació de les col·leccions del Museu. 
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4.3 Ensenyament 
 
Repte del mandat 
 
Tornar a posar en marxa el Pla Educatiu d’Entorn i reincorporar la figura d’un tècnic 
d’Ensenyament, fer xarxa transversal amb entitats educatives com l’AMPA i les diferents 
regidories de l’ajuntament: Promoció, Cultura, Joventut, Esport i Serveis socials. 
 
Objectius del mandat 
 

• Aconseguir prou recursos humans i econòmics per donar resposta a les necessitats 
d’ensenyament de Premià de Dalt. 

 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 

• Continuar oferint la gratuïtat dels llibres de text per als tres centres públics de Premià de Dalt. 

• Obertura de l’Escola Bressol a les famílies, ja que hi ha famílies que dinen a dins dels centres. 

• Incorporar un nou tècnic d’Ensenyament. 

• Posar en marxa un pla de xarxa entre l’AMPA i les diferents regidories de l’ajuntament. 

• Incorporar les xarxes socials a les comunicacions relacionades amb Ensenyament. 

• Crear un nou marc relacional amb les persones responsables dels centres d’educació primària. 
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4.4 Esports 
 
Repte del mandat 
 
Acabar de formar una “anella esportiva” de referència al municipi, on hi estigui representada gran 
part del moviment esportiu del poble, com el futbol, el bàsquet, el vòlei, el patinatge, la bicicleta, 
els skates, el gimnàs, la piscina i les sales ludicoesportives. 
 
Objectius del mandat 
 

• Renovar La Poma BikePark  per fer-lo més atractiu i col·locar-lo visualment al mateix nivell que 
es troba tècnicament. 

• Ampliació del pavelló (amb coberta). 

• Construcció d’una piscina amb un projecte sostenible. 
 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 

• Fomentar i potenciar l’esport al municipi. 

• Ampliació i millora de La Poma BikePark, parc de referència de la bicicleta i l’skate. 

• Creació d’una nova àrea esportiva per a majors de 14 anys al parc de Can Costa.  

• Construir una segona pista esportiva al Pavelló municipal. 

• Construcció d’una “zona d’aigües” municipal a la piscina. 
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5. Sostenibilitat i més qualitat de vida 
 
La importància de la cura del medi ambient i la necessitat de pràctiques sostenibles, així com la 
major preocupació de la ciutadania pel medi ambient, faciliten que des de Premià de Dalt 
treballem per tenir una vila més sostenible. 
 
Des del Govern municipal assumim la sostenibilitat com a motor de la innovació, de la 
modernització i de cohesió social. 
 
Tant des del punt de vista de la producció d'energies sostenibles, la rehabilitació de barris i 
habitatges, la mobilitat sostenible, la recuperació de patrimoni natural, la reducció de 
contaminació atmosfèrica i acústica, la sostenibilitat és una inversió que produeix tant qualitat de 
vida, com desenvolupament econòmic i atractiu turístic. 
 
Objectius generals 
 
1. Promoure un entorn urbanístic equilibrat en què la protecció del medi ambient continuï sent 

senyal d’identitat. 
2. Promoure la gestió de l'entorn urbà utilitzant les noves tecnologies per a una major eficiència i 

sostenibilitat de les infraestructures i serveis públics que impliquin una millora de la qualitat 
de vida dels ciutadans, a través de fórmules de cooperació amb altres administracions i amb el 
sector privat. 

3. Avançar en un model urbà de mobilitat sostenible, impulsant el transport públic, facilitant 
l'accessibilitat i transitabilitat. 
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5.1 Transport públic 
 
Repte del mandat 
 
Consolidar els títols gratuïts de transport local i del Carnet Jove i del Carnet Sènior per viatjar de 
forma gratuïta amb el bus interurbà C14. 
Millorar el servei de transports pel que fa a la capacitat, en algunes franges horàries, i la seva 
freqüència. 
Potenciar l’accessibilitat i la millora del parc d’autobusos amb l’empresa concessionària. 
Minimitzar el soroll i les molèsties derivades al ciutadà. 
Reformular el servei per a joves, Bus Nit, per a fer-lo viable. 
 
Objectius del mandat 
 

• Augment de la qualitat del servei de transport públic. 
 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 

• Millorar les freqüències de pas i els enllaços amb autobús amb l'estació de Rodalies de Premià 
de Mar. 

• Estudi de les capacitats necessàries segons horaris concrets. 

• Reedició d’un Bus Nit reformulat. 

• Estudiar la possibilitat d’incorporar un tècnic especialista en transport. 

• Assoliment de més recursos per la millora constant, treballant braç a braç amb l’AMBTU. 
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5.2 Habitatge públic 
 
Repte del mandat 
 
El repte principal és buscar recursos per donar continuïtat al Pla 500 d’habitatges tutelats i 
desenvolupar la zona de Can Vilar.  
 
Objectius del mandat 
 

• Finalitzar el Pla 500 d’habitatges, adaptant-lo a la veritable demanda d’habitatges del poble. 
 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 

• Continuar amb les fases previstes del Pla 500 d’habitatge públic amb 500 pisos de venda i 
lloguer dotacionals o tutelats. 

• Projecte de construcció d’apartaments tutelats i parc a Can Vilà. 

• Manteniment i gestió de tot el parc immobiliari propi per assegurar la seva qualitat i 
disponibilitat. 
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5.3 Medi ambient i Sostenibilitat 
 
Repte del mandat 
 
A Premià de Dalt volem ser un municipi sostenible, també en l’aspecte energètic, per això la 
biomassa ens ofereix una gran oportunitat. Volem tendir cap a l’autosuficiència, volem treure la 
matèria prima dels nostres boscos i així també donar feina a la gent i generar energia elèctrica 
amb la biomassa.  
Un altre aspecte a tenir en compte és la millora del sistema de recollida selectiva, de manera que 
podem continuar estant per sobre de la mitjana catalana de reciclatge. 
Premià de Dalt és Vila Florida i volem continuar sent-ho amb criteris de sostenibilitat a la vegada 
que potenciem la jardineria autòctona. 
 
Objectius del mandat 
 

• Superar el 50% de recollida selectiva de residus. 

• Implantació del primer banc d’energia local de Catalunya. 

• Disminuir el 20% el consum energètic global, augmentar el 20% de consum d’energies 
renovables i reduir el 20% les emissions de C02.  

• Impuls de l’ús de la biomassa com a font d’energia sostenible. 
 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 
Projectes prioritaris 
 

• Millora del servei de la recollida selectiva de brossa, tant per la prestació del servei com dels 
índexs de reciclatge. 

• Reduir el rebut de la brossa pels ciutadans amb la aplicació de bones pràctiques. 

• Implantació del primer banc d’energia local de Catalunya al nostre poble. 

• Projecte d’implantació de calderes de biomassa als locals municipals. 
 
Altres projectes 
 

• Campanyes de civisme entre els propietaris d’animals. 

• Projecte d’enjardinament de Can Figueres. 

• Campanya per potenciar la jardineria a la via pública, especialment al barri de Santa Anna. 

• Continuar amb les auditories energètiques dels edificis públics per implantar mesures d’estalvi i 
d’eficiència. 

• Desenvolupar els plans de protecció contra incendis forestals a les franges perimetral dels 
boscos. 

• Donar suport al sector agrícola i de productors de flors de la nostra població. 
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5.4 Urbanisme i obres, Via pública i Territori 
 
Repte del mandat 
 
Un dels reptes més importants és aconseguir fer més eficient el manteniment de la via pública, ja 
que tenim molts kilòmetres de carrer amb relativament pocs habitants, així com els edificis i locals 
municipals. 
 
Objectius del mandat 
 

• Millorar la percepció ciutadana de tots els elements que afecten l'entorn urbà de la via pública 
de Premià de Dalt. 

 
Projectes a realitzar durant el mandat 
 

• Reordenació dels accessos al barri de Santa Anna, segons indica el Pla de Barris. 

• Trobar finançament pel projecte de la zona de Can Vilar. 

• Remodelació de l’antic ajuntament per fer un hotel d’entitats. 

• Finalitzar el sistema d’enllumenat públic més eficient, que està implantat en un 95% i ha suposat 
un important estalvi en la factura energètica. 

• Continuar actuant de forma ràpida i eficient sobre les incidències i manteniment a la via pública. 

• Camí escolar al barri de Santa Anna. 
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Seguiment i avaluació del Pla de Mandat 
 

Rendim comptes de la feina feta 
 
Finalitzada l'elaboració del Pla de Mandat s'han d'establir els mecanismes de seguiment necessaris 
que permetin obtenir informació de l'estat i grau d'execució del Pla. 
 
El Pla de Mandat Horitzó 2020 ha estat estructurat en: 
 

• Eixos estratègics. Expressen els camins a recórrer per poder assolir la visió de futur de la nostra 
vila. 

 

• Objectius generals. Inclouen les línies mestres a aconseguir a través dels projectes i actuacions. 
 

• Objectius específics i actuacions. Són objectius i accions concretes encaminades a aconseguir el 
desenvolupament dels objectius generals. 

 
El procés de seguiment del Pla de Mandat es realitzarà convocant audiències públiques amb 
caràcter anual, per tal d'analitzar el contingut de l'informe que sobre l'estat d'avançament i el seu 
grau d’execució. 

 


