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INTRODUCCIÓ

GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DEFINITS AL PLA

Per a facilitar la comprensió de què s’ha fet i què no, 
marcarem amb 3 colors el grau d’assoliment de les diferents 
accions del Pla de Mandat 2015-2019:

▸Verd: objectiu assolit

▸Groc: endegat

▸Vermell: no s’ha fet

GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS 
DEFINITS AL PLA: 87%



1
EIX 1. Compromís 
amb la gent

Blindatge de la cobertura del 100% de les mesures socials. 
Horts socials d’ús urbà a Sta. Anna – Tió.
Manteniment de la gratuïtat dels llibres de text per als tres 
centres públics del poble.
Consolidació del Bus Nit per a dur els joves a la zona d’oci de
Mataró.
Consolidació del Carnet Jove i Carnet Sènior i les persones amb 
discapacitat + 33 % amb què viatgen de forma gratuïta amb bus 
interurbà C14.

Retiment de comptes



2
EIX 2. Gestió responsable 
i transparent

Alcalde 100% compromès amb la gestió econòmica. Segueix
vinculant el seu sou d’alcalde al compliment de 3 objectius:
1. No endeutar-nos.
2. Cobrir les necessitats bàsiques de la població sense apujar

impostos ni deixar factures al calaix.
3. Fer sostenible en el temps les millores assolides.

Nous canals de participació dels veïns al web municipal i
xarxes socials.
Manteniment del Segell Infoparticipa amb el 100% de
transparència.

Retiment de  comptes



3
EIX 3. Dinamització de 
l’activitat econòmica

Foment del turisme i la natura sota la marca Visit
Premià de Dalt. 

Adhesió a la DO Alella.

Consolidació del Pla 3.000: reducció de l’atur.

Pla Foment de l’autoocupació: foment emprenedoria.
Inici programa Dinamitza’t i Dona Activa

Retiment de comptes



4
EIX 4. Referents en 
cultura, educació i esport

Consolidació de les 2 noves programacions culturals: 
Arrela’t i EscenARTS.
Ampliació i millora de La Poma BikePark, el parc 
temàtic de la bicicleta i el monopatí.
Ampliació del parc infantil del Vogi i creació de 2 
àrees de calistènia a la Cisa i can Costa.

Retiment de comptes



5
EIX 5. Sostenibilitat i
més qualitat de vida

Formalitzat el 1r banc d’energia local de 
Catalunya: el banc d’energia de Premià de 
Dalt.
Reforç de la seguretat i combat de 
l’incivisme amb els serenos del s.XXI

Aposta per la  biomassa, cap a l’auto
eficiència energètica.
Millora de la neteja de carrers i gestió
eficient dels residus.

Retiment de comptes



ACCIONS 1

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
▸ Cobertura 100% necessitats socials: ajuts, creació i conveni 

manteniment DISA, conveni SOREA… (2015-2018)

▸Nous horts socials a la Cisa (2015)

▸Apartament emergència social (2018)

▸ Pla d’Igualtat (2018)



ACCIONS 2

AL COSTAT DE LA NOSTRA GENT GRAN

▸Línia d’ajuts econòmics per a la rehabilitació habitatges
facilitant accés, mobilitat, etc (2018)

▸ Inici construcció nou CAP Víctor Català - Caterina Albert
(previsió: 2019)

▸Rehabilitació dels casals de la gent gran (2018)



ACCIONS 3

BLINDATGE GRATUÏTAT LLIBRES DE TEXT

▸Consolidació Banc de Llibres als centres públics del poble
(2015 fins l’actualitat).



ACCIONS 4

CAP A L’EXCEL·LÈNCIA EDUCATIVA
▸Obertura sala d’estudi a la Biblioteca Jaume Perich en 

període exàmens (2015 fins l’actualitat)

▸Xerrades diverses sobre educació i orientació professional 
(2015 fins l’actualitat)

▸Escola Vitae: escola grau superior en esports

▸Servei de coaching i psicopedagògic per alumnat centre



ACCIONS 5

MÉS SEGURETAT I CIVISME
▸ Instal·lació càmeres videovigilància entrades del poble

(2017)

▸Reforç atenció policial matí/tarda (2018)

▸Xerrades informatives i preventives sobre seguretat
ciutadana (2018)

▸Creació cos de seguretat ciutadana (agents 
cívics/seguretat privada): Els serenos del s.XXI (2019)



ACCIONS 6

GESTIÓ RIGOROSA I TRANSPARENT
▸ Reducció deute municipal (644.310,99€) Gradual des de 2018

ü 61,78€/habitant a 31/12/2018

▸ Congelació impostos i taxes: IBI, escombraries i altres
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ACCIONS 7

REACTIVACIÓ ECONÒMICA

▸Reactivació polígon industrial La Suïssa (des de 2016)

▸Foment ocupació: Pla 3000 (48 llocs de treball) i Pla 1500 
(35 noves empreses/autònoms) 2018

▸Creació dels Punts d’Informació Turística 2018

▸Programa mèntoring: autònoms i PIMES 2017 fins
actualitat

▸3 sessions networking 2015 fins actualitat

▸Millora de la senyalèctica amb Diputació 2018 sol·licitat



ACCIONS 8

GOVERN 100% COMPROMÈS AMB LA GESTIÓ

▸Sou de l’Alcalde vinculat a bon estat financer municipal
(reducció deute, no augment impositiu i compliment PMP)
Des de 2015

▸Zero préstecs a bancs Des de 2009

▸Manteniment o rebaixa dels impostos Des de 2009



ACCIONS 9

GOVERN OBERT 100% TRANSPARENT
▸Creació Portal Transparència (2016)

▸Assoliment i manteniment guardó 100% transparència i
qualitat comunicació local (2015 fins actualitat)

▸Rendició de comptes com a canal de participació: Pla de
Mandat, Audiències públiques i Consell de Poble (2015
fins actualitat)



ACCIONS 10

FOMENT INNOVACIÓ

▸Dotar d’eines al municipi per esdevenir Smart City:

▸nou web municipal, canal Premià de Dalt Soluciona i 
pannells informatius digitals) 2017

▸Club Emprèn - viver d’emprenedoria i llar entitats 2017



ACCIONS 11

APOSTA PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT PÚBLIC
▸ Reparació de voreres, pacificació de carrers (La Floresta, 

accessos al Remei, Pla de Barris, carrer de la Cisa…) 2015 fins
l’actualitat

▸ Consolidació bus gratuït entre joves i gent gran 2015 fins
actualitat

▸ Creació Bus Nit, cardioprotegit, amb monitor i amb xerrades
preventives 2015 fins l’actualitat

▸ Reforç bus escolar de connexió amb INS Valerià Pujol 2018

▸ Llençadora Premià de Dalt - Barcelona



ACCIONS 12

PIONERS EN SOSTENIBILITAT

▸Creació del Banc d’Energia per combatre la pobresa
energética 2016

▸Promoció d’hàbits saludables: camí escolar, “petó i adéu”, 
caminades saludables 2017 fins actualitat



ACCIONS 13

MODEL DE RECICLATGE I MUNICIPI NET
▸Millora del servei de neteja viària i recollida de residus

municipals 2017 fins actualitat

▸Adquisició de 2 noves màquines per suprimir
l’escombradora a zones urbanes 2017

▸Prova pilot de màquines de recollida de petits envasos
amb recompenses 2017

▸Bonificacions taxa de residus per ús deixalleria mòbil
2015 fins actualitat



ACCIONS 14

CULTURA EN MAJÚSCULES

▸Hotel d’entitats a l’antic Ajuntament 2018

▸Aproximació del Patrimoni a la ciutadania, especialment
amb el Dia d’Ulisses o la ruta de la Cisa 2015 fins
l’actualitat

▸Consolidació del Museu amb calendari anyal d’activitats i
participació activa d’entitats 2015 fins l’actualitat

▸Bus Cultura



ACCIONS 15

APOSTA PEL TALENT JOVE

▸Creació d’un viver d’emprenedoria: Club Emprèn 2018

▸Programa Incorpora de “la Caixa” per fomentar
l’emprenedoria 2016 fins actualitat

▸Programa Dinamitza’t: impuls de les competències 2016

▸Premis a projectes de recerca annuals



ACCIONS 16

CAPITAL EN ESPORT I SALUT
▸Consolidació de l’Anella esportiva

▸Projecte cooperativa social del CE Premià de Dalt 2017

▸Creació 2a pista pavelló poliesportiu i acondicionament

▸Salt qualitatiu de La Poma BikePark: skate park, noves
atraccions i serveis d’atenció a l’usuari 2015 fins actualitat

▸Estudis de viabilitat per a la piscina municipal 2017



ACCIONS 17

MILLORES ALS BARRIS EL REMEI, LA FLORESTA I STA. ANNA-TIÓ
▸Trasllat estació transformadora de Ramon y Cajal a Via

Primília 2017

▸Renovació dels carrers de La Floresta i el Remei 2015 fins
avui

▸Construcció sala polivalente gimnàs a l’Escola Sta. Anna

▸Compte enrere pels nous acccessos al barri Sta. Anna pel
camí del Mig i ampliació del mateix

▸Remodelació de la pista de damunt el pàrquing del Remei



ACCIONS 18

CAN VILAR, NOU PULMÓ VERD
▸Creació pista d’atletisme, segon pipi-can i camins traçats 

amb tanques de fusta i acondicionament 2018

▸Zona verda estructurada

▸Centre de dia i apartaments tutelats 

▸Supermercat proximitat



ACCIONS 19

COMERÇ DE PROXIMITAT

▸Assessorament per part de Diputació per a dinamitzar el 
comerç

▸Dinamització del mercat municipal i mercat ambulant

▸Campanyes diverses de fidelització (somni fet regal, 
descomptes juliol, Fira de Nadal, fira gastronòmica Dia
d’Ulisses, mercats amb DO - Enotast)

ACCIONS 19

COMERÇ DE PROXIMITAT

▸Assessorament per part de Diputació per a dinamitzar el 
comerç

▸Dinamització del mercat municipal i mercat ambulant

▸Campanyes diverses de fidelització (somni fet regal, 
descomptes juliol, Fira de Nadal, fira gastronòmica Dia
d’Ulisses, mercats amb DO - Enotast)



ACCIONS 20

PREMIÀ DE DALT VERD: TURISME I NATURA
▸Salt qualitatiu en parcs i jardins 2015 fins actualitat

▸Assoliment de les 3 flors del certamen Viles Florides 2018

▸Foment del Turisme i l’Enoturisme sota marca “Visit 
Premià de Dalt” 2015 fins actualitat

▸Rutes patrimonials: La Cisa - Marià Manent (teatralitzada)
2017 fins l’actualitat

▸Catàleg bàsic de Turisme

▸App pròpia - web Turisme



RESUM

BALANÇ LEGISLATURA 2015 - 2019

▸Grau assoliment del Pla de Mandat:

87%


