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Benvolgut, benvolguda,  
 

M'il·lusiona presentar-te el programa electoral 
d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) per a les 
properes eleccions municipals del 26 de maig del 
2019.  

 
Aquest programa és el fruit d'un treball intens i 
rigorós, que ha comptat amb la participació activa de 
moltes persones que ens han fet arribar les seves 
aportacions, suggeriments i comentaris, mitjançant 
el Pla Premià.   A totes elles, moltes gràcies!  Sense la 
seva ajuda no hauria estat possible el projecte 
engrescador de poble que us presentem, ple de 
vitalitat, il·lusió i amb ganes de canviar Premià de 
Mar. 

 
Aquest és un programa realista i tocant de peus a 
terra. El que ja sabem que no podrem fer per 
impossibilitat econòmica, no surt al programa. No vendrem fum, perquè mai ho hem fet i 
no va amb nosaltres. Les nostres propostes són realistes i possibles. 

 
El nostre objectiu és clar: millorar les condicions de vida de tots i totes. Volem que 
l'Ajuntament recuperi credibilitat, que sigui realment el motor que impulsa polítiques al 
servei de tots els ciutadans. El programa que et proposem és el full de ruta per fer-ho 
possible. Un programa amb mesures que aposten per noves maneres de fer on la 
transparència, eficiència i eficàcia són els eixos per sortir de l’aturada de molts anys,  on ens 
ha portat la mala gestió de l'equip de govern aquests darrers vuit anys. 

 
El nostre projecte té en compte les persones, les dones i els homes, de totes les edats i de 
tots els orígens, que viuen i convivim a Premià de Mar, les entitats i les associacions, els 
comerços i empreses del poble. Volem que Premià de Mar sigui un lloc on la gent hi pugui 
dir la seva i on la població pugui créixer amb respecte per l'entorn i pels seus conciutadans.  

 
Des d'Esquerra volem fer un poble per a tothom, tant per a la gent jove com per a la gent 
gran, tornar a fonamentar els ciments que suportin, de nou, el pes d’un nou model de poble.  
Encapçalarem una administració àgil i propera a la gent, preocupada per l'educació, 
compromesa amb la promoció econòmica local per fer front a la situació de crisi i disposada 
a millorar les polítiques socials del municipi.  

 
El nostre programa és un projecte de poble. Per tant, les propostes que hi consten són 
realitzables a curt i mig termini. És a dir, algunes les farem realitat en els propers quatre 
anys, d'altres les iniciarem en aquest mandat, pensant en el futur del poble, perquè les 
decisions d’avui afecten al futur i ens cal escoltar-vos, que hi participeu i decidim entre tots.   
No us podem oferir fórmules màgiques per solucionar tots els problemes que tenim, però si 
tota la il·lusió per tirar endavant, les ganes de treballar i la voluntat de donar cadascú de 
nosaltres el millor per Premià de Mar.   

 
Sense tu no és possible. Vota Esquerra. Fes futur, fem Premià! 

Pep Ripollès i Ballesteros, candidat a l'alcaldia de Premià de Mar. 
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PREMIÀ DE MAR:  MÉS PROPER, INFORMAT I TRANSPARENT 
Durant aquests quatre anys s’ha avançat en l’ús de les noves tecnologies, però sense un 
pla comú de comunicació digital ni d’ús de les xarxes socials. Se n’ha fet un pas en l’àmbit 
de la transparència, però tan sols en el compliment de la normativa vigent, sense anar 
més enllà. S’ha introduït algun espai de participació, però caldria avançar més en una 
comunicació bidireccional amb la ciutadania i anar destinant esforços cap un Govern 
obert i l’absoluta transparència en gestió i comunicació amb els veïns. 
 
Propostes: 

● Millorar i modernitzar els canals de difusió d’informació:  
● Nova web institucional, atractiva, accessible i fàcil de fer servir. 
● Canvis en el butlletí municipal Vila Primilia, més obert a entitats i 

ciutadans com un veritable full informatiu i de difusió. 
● Impuls de les xarxes socials. 
● Cerca d’altres sistemes de comunicació amb la ciutadania (plafons 

informatius electrònics, APPS…) 
● Organització de campanyes de comunicació i estratègies de promoció del 

municipi. 
● Obertura de diferents punts WI-FI gratuïts en diferents espais del 

municipi, sobretot en els equipaments municipals.  
● Impulsar una interlocució directa amb l’Ajuntament, fluïda, dinàmica i 

interactiva:  
● Farem visites veïnals amb l’alcalde a cada barri.  
● Posarem en marxa un conjunt de serveis efectius de queixes i 

suggeriments, coordinació de la distribució d’avisos i convocatòries als 
veïns afectats per alguna obra o projecte, etc. 

● Potenciarem Ràdio Premià com un mitjà de comunicació proper als veïns, plural 
i divers on tothom tingui cabuda. A més, crearem el canal de Televisió, per 
streeming per internet, perquè tothom estigui informat del que succeeix al 
municipi des del mòbil.  

● Fomentar una participació ciutadana real i efectiva: creació d’espais de 
participació als canals de difusió d’informació (web i butlletí municipals, xarxes 
socials, aplicacions per a dispositius mòbils, …) que permetin una implicació de 
la ciutadania, increment dels apartats de transparència i publicació de dades 
obertes. 

● Farem públic i comprensible el Pressupost Municipal, per departaments i 
projectes, així com donar comptes de la situació financera de l’Ajuntament. 
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CAP A L’OFICINA VIRTUAL D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
Volem redefinir, ampliar, consolidar i millorar l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) com 
a servei integral de l’Ajuntament, on seran incorporats tota una sèrie de serveis i tràmits 
com l’atenció i concertació de cita pel servei de l’OMIC (Oficina Municipal d’Informació 
al Consumidor), l’atenció a les persones usuàries de futur servei de l’OLH (Oficina Local 
d’Habitatge), els tràmits de canvi de domicili a altres administracions, l’atenció i la gestió 
en la renovació de DNI, o l’obtenció del certificat digital idCAT, sent-ne l’Ajuntament de 
Premià de Mar entitat de registre. També s’implantarà un protocol per a gestionar les 
respostes a les queixes i suggeriments que plantegen les veïnes i veïns, a fi de 
homogeneïtzar les respostes i poder avaluar la gestió estadísticament.  
 
Propostes: 

● Impulsar nous mitjans d’informació i d’atenció a la ciutadania, com pot ser a 
través de la xarxa social, a través d’aplicacions mòbils, i amb la implantació d’un 
servei d’atenció telefònica. 

● Dotar de més recursos humans per atendre amb més eficàcia i eficiència l’alt 
volum de tràmits, així com per reduir el temps d’espera. 

● Configurar l’oficina virtual d’atenció ciutadana (OVAC), que ha de donar serveis 
en l’entorn de l’administració electrònica i alleugerir la Oficina de la OAC 
presencialment. 

● Impulsar noves gestions i tràmits, per facilitar i acostar l’administració a tothom 
de manera senzilla, pràctica i efectiva. 

● Crearem el Carnet de Resident, desenvolupat en tres propostes, (Infantil, Adult i 
Sènior), on tindran avantatges en serveis municipals (bus Urbà, Amistat, zones 
blaves i aparcaments) i es negociaran descomptes en Comerços de Premià.  
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UN AJUNTAMENT MÉS ÀGIL I PROPER 
Una de les fites que volem assolir en aquest mandat serà la implantació de 
l’administració electrònica a l’Ajuntament de Premià de Mar. Entre les principals 
actuacions que volem potenciar i dur a terme troben la renovació de la SEU Electrònica 
i l’ampliació de serveis que contribueixen a millorar la relació telemàtica entre ciutadà i 
Ajuntament (modificar compte bancari, efectuar pagaments via electrònica, comprovar 
estat de tràmits..). 
El nostre Ajuntament, li calen sistemes de qualitat per valorar l’eficàcia i l’efectivitat i 
així tenir elements de mesura que farà que els serveis municipals millorin contínuament. 
A més, volem apropar l’Ajuntament al conjunt de veïnes i veïns de Premià de Mar,      
 
Propostes: 

● Continuar amb l’impuls en la modernització administrativa per oferir més serveis 
a la ciutadania a través de la SEU Electrònica fins assolir que tots els tràmits que 
fins ara es fan presencials a l’OAC es puguin fer telemàticament. 

● Impulsar i avançar en la finestra única en vies a realitzar qualsevol tràmit a 
qualsevol administració des de la nostra OAC. 

● Continuar la transformació dels sistemes de gestió municipal, racionalitzant i 
millorant els processos administratius, en una clara aposta per avançar en el 
servei ofert a la ciutadania. 

● Implantar la plataforma de serveis de contractació pública (e-subasta i e-licita), 
per la presentació telemàtica de les ofertes, i els sobres digitals, per avançar cap 
a un mercat empresarial més segur i transparent. 

● Establirem sistemes de Qualitat a la gestió municipal, iniciant el procés del 
sistema EFQM dirigit a l’optimització de serveis i fer-ne una valoració pel sistema 
d’indicadors de gestió de tot l’Ajuntament. 

● Farem recerca i gestió de subvencions concedides per administracions superiors, 
per tal de mantenir i millorar serveis existents a l'ajuntament. 

● Implantarem criteris escrupolosos de transparència en l'adjudicació i contractes 
d'obres i serveis. 

● Aplicarem mesures d'informació i control a la gestió municipal i les farem 
públiques 

● Impulsarem la Carta de Drets i Deures dels vilatans de Premià de Mar. 
● Elaborarem programes per fomentar el respecte entre ciutadans i amb l’entorn 

i l’espai públic, com a eina de respecte, fent aplicar les Ordenances aprovades.  
● Crearem la figura dels Defensor del poble, que exercirà de mediador entre els 

vilatans i l’Ajuntament, amb col·laboració del Síndic de Greuges.  
● Crearem una oficina dels Drets Civils i Polítics de la ciutadania. 
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MILLOREM LA HISENDA MUNICIPAL 
Durant aquest mandat no hi ha hagut millores significatives en la gestió de l’àrea de 
finances. Sols s’ha pogut transferir a Organisme de Gestió Tributària (ORGT) la gestió i 
recaptació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), la gestió i recaptació 
de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), la recaptació executiva de tots els tributs 
i altres ingressos de dret públic local, i la gestió i recaptació de les multes de trànsit; ha 
mancat voluntat i acció, però, per a transferir la totalitat de la recaptació.  
 
Propostes: 

● Revisarem les Ordenances Fiscals, per fer-les més socials, equilibrades i 
sostenibles. 

● Reduir la pressió fiscal a través de subvencions directes, i garantir que la taxa de 
clavegueram compleixi la seva finalitat. 

● Consolidar i tirar endavant l’oficina de compres i contractació, i controlar la 
despesa ordinària de l’ajuntament. 

● Revisarem els preus públics per fer-los més socials i establirem unes taules 
socials en funció dels ingressos per famílies.  

● Aprovarem un pla d’inversió pel període 2019 – 2023, una bona part del qual 
haurà d’anar destinat a millorar l’espai públic. 

● Continuarem amb els Pressupostos Participatius i obrirem l’elaboració dels 
pressupostos generals del municipi a tothom.  

● Farem difusió i publicitarem els Pressupostos de l’Ajuntament, a més de fer-los 
més entenedors i establirem un nou sistema de visualització per àrees i 
projectes. 
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POSEM EN VALOR ELS EMPLEATS PÚBLICS 
La racionalització i la tecnificació dels recursos humans de l’Ajuntament és una prioritat 
per ERC en aquest mandat, malgrat que la situació econòmica i l’entrada en vigor de 
diferent normativa ha provocat la necessitat d’emprendre mesures de contenció.  
La inactivitat de mandats anteriors ha ocasionar l’endarreriment en temes primordials 
que també s’han de convertir en actuacions prioritàries i que s’han d’assolir:   

✔ La concreció de la jornada anual de treball. 
✔ Canvis en la relació de lloc de treball. 
✔ La tecnificació de llocs de treball, la concreció d’un sistema d’objectius per 

abonar la paga de productivitat. 
✔ Revisar l’Acord de condicions laborals, elaboració del pla de formació. 
✔ El pla contra l’assetjament laboral i el pla contra les agressions que els empleats 

públics puguin patir. 
✔ La reorganització dels recursos davant la impossibilitat d’incrementar personal 

amb mobilitats horitzontals i verticals. 
✔ La contenció i minoració del pressupost de personal amb amortitzacions de 

plantilla i l’aprovació de l’organigrama municipal i el catàleg de llocs de treball.  
 

Volem millorar la gestió dels recursos humans disponibles a la policia local: amb la 
negociació dels quadrants, impulsat des de pròpia policia local amb la potenciació del 
Cap de Policia, on s’ha d’assolir un canvi de model, volem impulsar la policia de 
proximitat, s’han redistribuir els efectius en els diferents torns de treball, alhora que han 
millorar la conciliació de la vida familiar d’aquest col·lectiu.  
 
Propostes: 

● Finalitzar la valoració dels llocs de treball amb una bona definició de cada lloc de 
treball per crear una equitat entre ells, d’acord a les seves característiques, per 
assolir una correcta classificació i retribució. 

● Continuar la tecnificació de la plantilla, necessària per una millor gestió de l’acció 
municipal. 

● Desenvolupar els acords assolits en les condicions laborals dels empleats públics: 
Pla d’igualtat, carrera professional, segona activitat, pla de racionalització, etc. 

● Vetllar per una formació adequada com a part de la motivació personal de 
l’empleat públic que posi en alça el seu valor i el del seu lloc de treball. 

● Realitzar un estudi de necessitats dels recursos i fer una planificació racional dels 
mateixos, promovent la carrera professional de l’empleat públic on es tingui en 
compte la seva vàlua i el seu coneixement personal. 
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365 DIES I 24 HORES: POLICIA AL SERVEI I PEL SERVEI 
Malgrat els tímids avenços fets en l’àmbit de la seguretat ciutadana, promourem i 
instaurem un nou model de gestió dels recursos a través de la implantació del nou 
quadrant de treball fet des de la pròpia Policia Local i Recursos Humans, cal una nova 
manera d’organitzar i d’arribar a la ciutadania acord amb el temps que vivim i les 
necessitats dels ciutadans. 
 
Propostes: 

● Impulsar el model de policia de proximitat i dotar-la de funcions específiques per 
atendre problemàtiques veïnals continuades; assistència a entitats, associacions 
i comerç en campanyes de prevenció, de trànsit, incidències a la via pública com 
el cas dels excrements d’animals,… 

● Modernitzar i actualitzar l’operativitat del cos de la policia local, amb 
incorporació de mitjans telemàtics que millorin l’eficàcia del servei. 

● Impulsar l’oficina d’atenció ciutadana policial, tot garantint la presència d’agents 
per a la presa i resolució de les incidències i atestats i prestant una atenció. 

● Millorar les instal·lacions, la senyalització, els elements de protecció individuals i 
la uniformitat; amb la dotació de vehicles adequats i proporcionals als efectius. 

● Oferir un Pla de formació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
adequat a les necessitats i als coneixements específics del col·lectiu. 
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COORDINEM SERVEIS I ENFORTIM LES RELACIONS INSTITUCIONALS AMB L’ENTORN 
Pel que fa a la Mancomunitat volem impulsar una política de proximitat amb El Masnou, 
Vilassar de Mar i especialment a Premià de Dalt, que cal impulsar, coordinar i que cal 
implementar.   
 
Propostes: 

● Engegar un model de coordinació dels serveis i augmentar el marc d’actuació 
conjunta, incrementant la relació i coordinació estables amb El Masnou, Vilassar 
de Mar i Premià de Dalt, així com teixir complicitats amb Teià i Vilassar de Dalt. 

● Treballarem amb Premià de Dalt, per que el Barri Cotet es converteixi en un sol 
barri, amb coordinació de serveis, eliminant fronteres físiques i considerant els 
veïns del Barri com un sol, siguin de la població que sigui, amb un sistema de 
coordinació entre municipis.   

● Treballarem amb El Masnou i Teià, l’impuls del Polígon Buvisa on establirem 
acords, d’accessibilitat, de continguts, de beneficis generals del polígon.  

● Treballarem conjuntament per desenvolupar i col·laborar en propostes i 
projectes interessants pel conjunt dels municipis, com la resolució de 
l’alliberament dels peatges de l’autopista, convertir la NII en un espai de servei. 

● Incrementar, des de l’Ajuntament, les relacions institucionals de l’Ajuntament de 
Premià de Mar amb les institucions supralocals (Diputació i Consell Comarcal), la 
Generalitat i les entitats municipalistes. 
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UN URBANISME INTEGRADOR I EQUILIBRAT 
La política urbanística en aquest mandat ha estat molt limitada. La manca de capacitat 
inversora de l’Ajuntament durant la primera meitat del mandat, el context de crisi 
econòmica, però també la lentitud en la gestió de projectes han estat la nota 
predominant, amb una notòria manca de projectes i incapacitat de resolució dels 
projectes i propostes urbanístiques existents sobre la taula. 
   
Tenim espais oberts i privats, que cal replantejar i decidir entre tots la definició d’aquests 
espais, que són, els últims que ens queden i cal ser molt curosos perquè d’aquesta 
decisió depèn el futur de Premià de Mar en espais.  
 
Dotar l’Ajuntament d’una major agilitat en la gestió urbanística i la necessitat de 
configurar uns serveis tècnics, del qual podem separar i crear el Departament de 
Manteniment i fer-lo autònom per millorar els temps d’execució i reparació en el 
conjunt del municipi, són alguns dels reptes per millorar-ne el funcionament. 
  
Ens cal relligar tot Premià de Mar per tal d’aconseguir un territori més equilibrat i 
integrat. També s’ha d’exigir el compromís d’aquelles mesures estratègiques que tan 
necessita el nostre municipi com són la gratuïtat del peatge de l’autopista i la pacificació 
de la Nacional II i tornar a lluitar pel baixador de Can Pou, enterrat dins les carpetes del 
Departament corresponent i que ara, ha de ser una prioritat. 
 
Propostes: 

● Iniciarem els tràmits per la redacció d'un nou POUM, amb criteris de 
sostenibilitat, participació i seguint les directrius del nou Pla Estratègic de Premià 
de Mar. 

● Resoldre i plantejar noves oportunitats als solars de Transmesa i Metal·logènia 
on caldrà entrar en negociacions amb les propietats, per assolir un acord que 
beneficiï al conjunt de premianencs.  

● Treballarem amb la propietat de Transmesa per acordar una solució al seu espai, 
per ubicar-hi un aparcament dissuasori, la ubicació del Mercat Setmanal del 
dijous i la ubicació definitiva de la Fira d’Atraccions per la Festa Major, amb el 
pagament d’un lloguer d’us, fins que entre la propietat i l’Ajuntament defineixin 
els nous usos de l’espai.  

● Seguirem i apostem per un Can Sanpere 100% públic, on definirem els usos i els 
espais públics.  Però, anirem a parlar amb l’empresa propietària per conèixer i 
que coneguin les nostres necessitats i entrar en un procés de negociació.   

● Replantejarem el POUM en l’espai de les Hortes de Ponent, donat que 
considerem que han canviat molts condicionants des del 2010 a dia d’avui i 
tornarem a fer una proposta d’aquest espai, que considerem important pel 
desenvolupament del municipi.  

● Promoure els canvis urbanístics que facilitin l’obertura de locals comercials en 
punts estratègics. 

● Comprometre’s amb la pacificació de la NII i la reivindicació de la gratuïtat del 
peatge de l’autopista. 
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DIGNIFIQUEM L’ESPAI PÚBLIC I LES POLÍTIQUES D’HABITATGE 
Les actuacions de millora de l’espai públic han estat molt limitades, condicionades per 
la poca inversió i a la manca d’interès i de projectes. També la política d’habitatge ha 
estat nul·la, i per això caldrà reprendre-la.  Val a dir que el tema habitatge i els lloguers 
és un problema molt seriós que ens cal prendre part i, des de l’Ajuntament Premià de 
Mar cal trobar solucions.    
 
Propostes: 

 Donarem prioritat a les promocions d'habitatge públic que fins ara no s'han 
construït a Premià de Mar. 

 Bloquejarem i regularem els pisos turístics. 

 Promourem el lloguer social i exercirem com a mediadors entre propietaris i 
llogaters per assolir uns preus competitius i garanties de cobraments del lloguer. 

 Redefinirem l'empresa municipal Primilia Serveis com a eina fonamental de la 
promoció de l’arrendament urbà, tant en habitatges com a locals comercials. 

 Crearem l’Oficina Municipal d’Habitatge com intermediaris entre propietaris i 
arrendataris pel lloguer d’habitatge garantit.  

 Lluitarem per a incloure a la Borsa de Lloguer Social tots els pisos buits i/o tancats 
al municipi, sobretot procedents de la Banca, on establirem un procés de 
negociació en totes les entitats financers. Cap pis buit a Premià de Mar.  

 Establirem acords amb entitats socials per desenvolupar propostes d’adquisició 
d’habitatges i convertir-los en lloguers socials a preus assequibles (Fundació 
Hàbitat3). 
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PRIORITAT PER ALS VIANANTS I MILLORES EN L’APARCAMENT 
En l’àmbit de la mobilitat i l’aparcament s’han de dur a terme petites millores que tinguin 
com objectiu aconseguir pacificar el trànsit en determinats carrers, guanyant espai per 
als vianants, evitant en la mesura que sigui possible l’eliminació de places 
d’estacionament en calçada. Així cal actuar als carrers Gran Via, entre carrer de la Plaça 
i Joan Prim, com actuar al carrer Jacint Verdaguer, creant un nucli comercial i pacificat.   
En aquest proper mandat s’ha d’aprovar el Pla Local de Seguretat Urbana, s’han de fer 
estudis per la possible implantació de veritables àrees verdes a determinades zones de 
Premià de Mar i s’està treballant en la definició de com serà el servei de transport urbà 
i interurbà.   
 
Propostes: 

● Donar prioritat als vianants i pacificar la zona dels carrers Gran Via (entre carrer 
de la Plaça i Joan Prim), ampliant a Carrer Jacint Verdaguer. 

● Convertir tots els carrers que es puguin de doble sentit en un de sol (com el cas 
de la Carretera de Premià de Dalt), permetent guanyar places d’aparcament. 

● Crear zones d’estacionament preferent per a veïns i veïnes. 
● Realitzar actuacions de millora de l’accessibilitat en la via pública. 
● Estudiar un veritable carril bici per tota la població. 
● Millorar la senyalització del municipi. 
● Senyalitzar i arranjar com a aparcament el solar de Transmesa per millorar 

l’aparcament del centre. 
● Continuar amb el Servei Municipal d’autobús gratuït de Premià de Mar, amb una 

tarja de transport local. 
● Proposarem l’arrendament de la finca de Transmesa, fins que no es defineixin 

els usos, per establir un gran aparcament disuassori i que serveixi per ubicar el 
Mercat Ambulant dels dijous i la ubicació de la Fira d’Atraccions durant la Festa 
Major.  

● Possibilitar a les persones usuàries de zones d’aparcament de pagament pagar i 
renovar els parquímetres des d’una aplicació per a dispositius mòbils. 
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MILLOREM LA NETEJA,  APOSTEM PEL MEDI AMBIENT  
El balanç final i la percepció general, és que el manteniment del municipi i la seva neteja 
s’han anat deteriorant i molt.               
 
Propostes: 

● Fomentarem el respecte de l'entorn natural de Premià de Mar, transmetent el 
seu valor ecològic i social. 

● Desenvoluparem la proposta del Corredor Verd del nostre entorn. 
● Treballarem per la conservació i recuperació de la senda litoral a la façana litoral 

que enllaci amb Vilassar de Mar 
Conservació 

 Rieres i Torrents: Treballarem per la conservació de les rieres i torrents i la seva 
neteja permanent. 

 Controlarem les activitats d’abocaments incontrolats de grans elements a la via 
pública.  

Control i regulació 

 Controlarem les activitats nocives pel medi ambient. 

 Controlarem la contaminació acústica i establirem sectors i horaris de baix nivell 
de soroll en les zones residencials del municipi, sobretot, en establiments 
d’Hosteleria i les seves terrasses. Volem protegir el descans dels veïns.  

Sostenibilitat 

 Potenciarem l'adaptació de les construccions en conceptes de sostenibilitat 
(energia solar, recollida d'aigües grises, reutilització d'aigües de pluja, etc.). 

 Reduirem les taxes en construcció nova per a: 
o Potenciar l'energia solar i l'energia renovable. 
o Reutilització d’aigües grises. 
o Incorporarem un Pla municipal d'estalvi energètic i d'usos de l'aigua. 
o Fomentarem la instal·lació i l'ús d'aparells reductors del consum d'aigua 

en tots els equipaments municipals (bocs d'aixeta d’aeració, cisternes de 
doble descàrrega...) i farem campanyes de sensibilització a tota la 
població.  

o Elaborarem un Pla de millora de l'enllumenat públic, sobretot ens els 
espais i nuclis amb un dèficit lumínic.  

Recollida selectiva 

 Fomentarem la recollida selectiva d’elements orgànics. 

 Impulsarem la reutilització i el reciclatge dels envasos. Fomentarem la 
recuperació dels hàbits tradicionals no malbaratadors de recursos (cabàs, bossa 
del pa...). 

 Farem campanyes de sensibilització i informació. 
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Neteja 

 Controlarem, supervisarem el contracte amb l’empresa concessionària de la 
neteja pel seu estricte compliment de totes les seves obligacions contractuals i 
negociarem de les noves necessitats de Premià de Mar i, si s’escau, modificarem 
el contracte. 

 Demanarem una persona responsable entre l’Ajuntament i l’empresa 
concessionària per fer-ne seguiment del servei de neteja.  

 Controlarem el mal ús dels contenidors i aplicarem les Ordenances Municipals. 

 Fomentarem la necessitat entre la ciutadania de mantenir les vies públiques i 
espais públics en un correcte estat de neteja. Controlarem i sancionarem les 
actituds incíviques. 

 Vigilarem la no proliferació d'abocaments de voluminosos incontrolats, ampliant 
el servei de recollida gratuïta. 

 Farem un estudi de la utilització de la deixalleria municipal per tal d'aplicar més  
incentius en la taxa d'escombraries. 

 Farem una prova pilot de la recollida selectiva porta a porta. 
Protecció dels animals 

 Incentivarem el registre obligatori de tots els gossos, gats i mascotes, amb acords 
amb els centres veterinaris de Premià i el Col·legi de Veterinaris per tal de 
facilitar-ne el registre, de caire obligatori i establir gratuïtat en el registre.  

 Realitzarem cursos gratuïts per millorar la relació entre les nostres mascotes. 

 Treballarem per adaptar un espai de platja per a gossos durant el període estival. 
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APOSTEM PER UNS SERVEIS MUNICIPALS DE QUALITAT 
La creació d’una àrea de Manteniment separada de l’àrea territorial i d’urbanisme, pot 
generar un bon funcionament d’un àmbit tant sensible com el del manteniment. A més, 
podrà ser més eficient i tenir un control més exhaustiu del servei  de neteja i 
escombraries, amb uns quants  anys de retard.          
 
Propostes:  
 
Manteniment 

● Asfaltarem els carrers més malmesos i utilitzarem asfaltat insonor en aquells 
carrers amb transit considerable. 

● Farem actuacions de manteniment i arranjaments a tots els parcs públics i 
infantils del municipi amb una planificació acurada i adaptant-los a totes les 
sensibilitats i necessitats. 

● Potenciarem i ampliarem els serveis de l’APP Premià Actua.  
● Seguirem apostant per la figura del Cap de Manteniment que desenvoluparà 

les seves funcions al carrer, estan en permanent contacte amb la ciutadania 
i l’alcaldia 

● Incorporarem nous aprenents amb el programa Brigada Jove. 
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SUPORT A L’EMPRENEDORIA I L’ACTIVITAT ECONÒMICA 
Una bona proposta és la creació i posada en marxa del Centre de Negocis Empresarial i 
Emprenedor a Premià de Mar a l’edifici de l’Arxiu Municipal com a centre d’empreses, 
fet que ha de representar un salt important en les polítiques de promoció econòmica, 
tant pel que fa a l’allotjament d’empreses com al suport a projectes emprenedors.  Al 
mateix temps, cal crear el servei de suport a l’emprenedoria i la creació d’empreses, 
incorporant nous serveis als emprenedors com són el Punt d’Atenció a l’Emprenedor. 
També s’ha de fomentar l’esperit emprenedor entre els alumnes de Premià de Mar 
mitjançant la participació al programa de Foment de la Cultura Emprenedora o els tallers 
adreçats als alumnes de Batxillerat. 
 
Propostes: 

● Crear un edifici Municipal com a centre d’empreses i negocis per tal que 
esdevingui el punt de referència del Baix Maresme, tirant endavant diferents 
programes: foment de la cultura emprenedora a l’escola, tallers d’emprenedors 
als instituts, Punt d’Atenció a l’Emprenedor (per la tramitació d’alta d’autònoms 
i societats), ofertes formatives, ubicació de microempreses al centre, dotant-los 
de suport tècnic per poder desenvolupar les seves activitats empresarials.  

● Instaurar la Finestreta Única Empresarial (FUE) i facilitar els processos d’obertura 
d’activitats econòmiques al municipi. 

● Ampliar la política de bonificacions fiscals a la implantació de nous negocis 
● Incentivar l’ocupació de locals comercials buits. Un cop fet el cens dels locals 

comercials buits i posat en marxa l’aplicatiu que permet disposar de l’oferta de 
locals que tenen totes les agències immobiliàries de Premià de Mar, 
s’aconseguirà dinamitzar aquest mercat. 

● Oferir suport a projectes emprenedors innovadors mitjançant la convocatòria de 
línies de subvenció. 

● Oferir suport als joves emprenedors amb noves edicions del Premi 
d’emprenedoria Jove i una política de bonificacions fiscals. 
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MÉS COMERÇ DE PROXIMITAT 
Durem a terme diferents campanyes de promoció del comerç local així com la creació 
de la web del comerç local, amb tota l’oferta comercial de Premià de Mar. S’ha crear 
una campanya de suport al comerç local i de proximitat similar al “Queda’t” i què serveixi 
per conèixer el petit comerç local i serveixi com un element important de dinamització 
del comerç local, especialment durant la campanya comercial de Nadal. S’han de canviar 
el format de la Fira Comercial, la Fira de la Maridatge i la Fira de Nadal, on buscarem la 
millor ubicació i amb una participació majoritària de comerços del Premià de Mar, on 
introduirem l’apartat gastronòmic, aconseguint ser un pol d’atracció de la Fira. Cal, però, 
més relació amb les polítiques urbanístiques per millorar la dinamització comercial, la 
mobilitat i l’aparcament.  
 
Cal apostar per la millora i la revitalització del Mercat Municipal, acompanyant a la Junta 
a apostar per un nou concepte de Mercat Municipal i, també treballarem per buscar una 
nova ubicació del Mercat setmanal, fer-lo més òptim pels comerciants i pels visitants.  
 
Propostes: 
Comerç local 

● Potenciarem el comerç com a mecanisme per afavorir la dinamització i la vitalitat 
del municipi i crearem espais comercials en diferents punts del municipi. 

● Promocionarem els productes de proximitat. 
● Donarem suport a les fires de comerciants locals, tradicionals i artesanes. 
● Promocionarem els negocis locals amb anuncis als mitjans de comunicació 

municipals i campanyes de coneixement del comerç local i de qualitat. 
● Afavorirem en el planejament urbanístic el desenvolupament del petit i mitjà 

comerç urbà i l'equilibri entre els diferents formats d'oferta. 
● Establirem un Pla d’Usos Local, per diversificar l’oferta comercial per tot el 

territori Premià, evitant la duplicitat de serveis i la diversificació comercial. 
Mercat Municipal 

● Desenvoluparem un proposta de millora continuada del Mercat Municipal, 
buscant solucions per una remodelació més moderna i eficaç de l’equipament.  

● Durem a terme campanyes de promoció del Mercat municipal, com a referent 
del producte fresc i de qualitat. 

● Fomentarem l’activació de les parades tancades i de titularitat municipal, amb 
ajuts i col·laboracions amb l’emprenedor, facilitant la seva obertura. 

● Buscarem formules de finançament que puguin anar destinats a activar el 
Mercat, com per exemple donar sentit i continguts els soterrani del propi 
Mercat.   

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elmasnouactiu.cat/
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MÉS FORMACIÓ PER FACILITAR L’OCUPACIÓ 
L’Ajuntament ha de desenvolupar cursos de formació ocupacional i formació contínua 
amb l’objectiu de facilitar la inserció al món laboral de les persones en recerca de feina.    
Amb col·laboració amb el Departament d’Empresa i Ocupació i la Diputació s’han de dur 
a terme diferents plans ocupacionals que han aconseguir donar feina a persones que 
estan a l’atur.  Conjuntament amb el nostre entorn més proper cal portat a terme 
accions per donar a conèixer els Serveis Locals d’Ocupació amb les empreses del nostre 
entorn amb l’objectiu de convertir aquest servei en el seu referent quan necessitin 
incorporar alguna persona a la seva empresa.      
 
L’oferta formativa, pel que fa a la incorporació al món laboral, caldria coordinar-la més 
amb l’actual Centre de Formació de Persones Adultes, que cal potenciar i millorar, i 
altres iniciatives per dotar a Premià de Mar d’una oferta complerta, atractiva i propera. 
 
Propostes: 

● Potenciant el Servei Local d’Ocupació amb col·laboració amb les empreses locals. 
● Promoure més cursos de formació ocupacional, ajustats a les demandes del teixit 

empresarial, en coordinació amb la tasca del Centre de Formació de Persones 
Adultes. 

● Promoure nous plans d’ocupació al llarg del mandat. 
● Potenciar el Club de la Feina com a espai on les persones que cerquen treball 

poden trobar diversos recursos i el suport de personal tècnic que els facilitarà la 
recerca de feina. 
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APOSTEM PER LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DE PREMIÀ DE MAR 
Premià de Mar no ha disposat mai d’una política de promoció del turisme. S’ha creat al 
respecte un grup de treball, amb la participació del sector, per ajudar a dinamitzar 
l’oferta turística.  
 
Propostes: 

● Promoure la implantació d’una oficina de turisme de Premià de Mar. 
● Promoure l’oferta lúdica, cultural i gastronòmica, conjuntament amb Premià de 

Dalt 
● Complementar l’oferta d’atracció turística del Masnou, vinculada a la platja, amb 

la creació d’itineraris culturals vinculats al patrimoni, especialment el Museu 
Romà i d’Estampació. 

● Crear un grup de treball de turisme per debatre aspectes promocionals. 
● Mancomunar les polítiques turístiques i de promoció del territori amb l’entorn 

per evitar el turisme massiu.  
● Seguirem aturant els Pisos Turístics a Premià de Mar i crearem un reglament de 

convivència pels usuaris d’aquests pisos, per evitar conflictes amb les veïnes i 
veïns. 

● Buscarem un espai, per la ubicació de l’Àrea d’Autocaravanes a Premià de Mar.  
● Aprofitarem les noves tecnologies i les xarxes socials per a promoure el turisme 

de Premià de Mar.  
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MÉS SUPORT A LA XARXA ASSOCIATIVA I MILLORES ALS EQUIPAMENTS DE 
PROXIMITAT 
 
Cal dur a terme una tasca important de suport a les entitats: unificació de la 
convocatòria de subvencions, formació, suport, assistència,… i facilitats per a l’ús dels 
equipaments de proximitat (Pavellons poliesportius, Camp Municipal, Centre Cívic), amb 
canvis substancials de gestió: s’ha d’activar Can Salamó i la Masia de Can Manent, s’han 
d’aprofitar els espais municipals que queden lliures per la centralització a Ca l’Escoda.    
 
Propostes: 

● Crear la Fira d’Entitats de Premià de Mar.  
● Aconseguir un espai de magatzem per a les entitats o un Hotel d’Entitats. 
● Prestar suport a les entitats en temes d’assessorament fiscal. 
● Instituir un premi de promoció de l’associacionisme de Premià de Mar. 
● Ampliar el suport a la programació de l’equipament dels Centre Cívics i a la seva 

gestió per part de les entitats usuàries. 
● Millorar els actuals usos del Centre Cívic com a espai d’entitats. 
● Cal definir un Espai Jove a Premià de Mar com a equipament de proximitat, 

vinculant-lo als joves creadors en l’àmbit de la música, les arts escèniques i 
visuals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMA D’ERC-JUNTS X PREMIÀ – 2019 25 

 

FOMENTEM LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA ENTRE 
VEÏNS 
 
Cal creure amb la participació ciutadana amb facilitat les aportacions de les veïnes i veïns 
tal com esmenta el Reglament de Participació Ciutadana. S’han de reformar i crear 
òrgans sectorials de participació, oberts, actius com a òrgan de debat. Entre tots hem 
de decidir el futur del nostre poble. S’ha de potenciar el Portal de Transparència i el 
compliment dels objectius marcats, essent molt clar i entenedor per tothom. Malgrat 
tot, per al compliment dels objectius de participació, és imprescindible el lligam directe 
amb l’Alcaldia.  
 
També posarem en marxa d’un Consell de la Vila, amb la participació de tots els Consell 
Municipals, per debatre sobre tots els temes que ens preocupen.  
 
Pel que fa al civisme, s’ha d’informar, assessorar mitjançant campanyes de foment entre 
els joves, les escoles, les entitats i els centres de proximitat i aprofitar tots els mitjans de 
Comunicació a l’abast municipal, per què, Premià és de tothom i ens cal mantenir-ho, 
perquè és una necessitat per tothom.    
 
Propostes: 

● Donar compliment i actualitzar el Pla de Participació Ciutadana. 
● Impulsar les audiències públiques i processos de participació oberts. 
● Constituir el Consell de la Vila. 
● Millorar el Portal de Transparència. 
● Impulsar el pla estratègic per Premià de Mar que serveixi per definir cap on es 

vol anar com a municipi en els propers anys. 
● Elaborar un Pla d’Actuació Municipal que serveixi també per rendir comptes a 

nivell pressupostari i d’objectius i resultats. 
● Impulsar i divulgar el Pacte pel civisme i la convivència a Premià de Mar i 

actualitzar l’ordenança de civisme i convivència. 
● Realitzar campanyes d’actuació i sensibilització cívica. 
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CONSTRUÏM UN EIX CÍVIC I CULTURAL 
Premià de Mar necessita construir una centralitat urbana de tipus cívic i cultural. Per 
això ens cal un espai on conflueixin una sèrie d’equipaments culturals, serveis i espais 
per a vianants que permetin aquesta relació. Hem iniciat aquest camí amb la proposta 
de rehabilitació de Can Manent com a eix cultural integrador.   
 
Amb creació d’una oficina de turisme, esdevindrà el centre d’un itinerari cultural 
vinculat al patrimoni que va de punta a punta del municipi.  
 
Amb la centralització de l’Ajuntament a Ca l’Escoda, significa que l’Ajuntament té 
equipaments que queden lliures i que cal omplir de contingut i de necessitats.  
 
Propostes: 

● Potenciar la Casa de Cultura de Can Manent com a equipament cultural de 
referència municipal.  

● Ubicar a l’edifici del jutjat de Pau, com a centre cultural de foment de la lectura, 
instaurant l’aula de Lectura i espais de reunió i una petita sala d’exposicions. 

● Tirar endavant la rehabilitació de Can Manent amb un conveni entre 
l’Ajuntament i l’entitat De Bòlit per regular els diferents usos possibles.  

● Can Manent ha de respondre a un triple objectiu: disposar a nivell municipal d’un 
equipament municipal de primer ordre, la rehabilitació i recuperació del 
patrimoni que representa la Masia, i també l’aposta per una centralitat urbana 
que cohesioni del municipi. 

● Caldrà tenir en compte altres equipaments privats de la zona que ajudin a 
construir aquest eix cívic i cultural, tant el Centre l’Amistat com el Patronat Social 
Premianenc. 
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FOMENTEM LA PROGRAMACIÓ CULTURAL, LA CREACIÓ ARTÍSTICA I LA CULTURA 
POPULAR 
La programació ha de ser la base de les polítiques culturals. En l’àmbit de les arts 
escèniques, per primera vegada, a Premià de Mar cal gaudir d’una programació estable 
en teatre, música i dansa.  Aquesta programació, a tots els equipaments  ha de servir 
per coordinar i conèixer tots els espectacles professionals amb els amateurs, 
especialment els vinculats a Premià de Mar.  
Cal plantejar un Festival Cultural innovador que ha de permetre la seva presencia al 
municipi.  
Pel que fa a les arts visuals, s’han de fomentar més exposicions, sobretot per joves 
artistes locals. S’han de crear cursets d’art i artesania, creant les bases d’un nou projecte, 
que caldrà buscar la millor ubicació.  
La Biblioteca municipal ha dut a terme una intensa programació d’activitats de foment 
de la lectura per a tots els públics. I s’ha de donar tot el suport al cicle festiu i a les 
entitats vinculades a la cultura popular. En especial, s’ha de millorar les col·laboracions 
i la coordinació de la Festa Major i millorar la Cavalcada de Reis i també les activitats al 
voltant de la Revetlla de Sant Joan i les activitats de Nadal.  
 
Propostes: 

● Continuar amb la programació estable de teatre, música i dansa als equipaments 
culturals de Municipi. Cal millorar l’oferta en àmbits com la música clàssica, el 
jazz i el cant coral. 

● Prestar suport a les produccions locals i configurar una oferta formativa en 
l’àmbit de les arts escèniques. 

● Millorar els espais d’assaig per als grups residents a Premià de Mar. 
● Crear un Festival cultural de referència. 
● Establir una programació estable d’arts visuals a les sales d’exposicions de 

Premià de Mar i fomentar les exposicions dels joves talents. Aconseguir nous 
espais expositius en equipaments municipals. 

● Tirar endavant el projecte pel que fa als cursos de formació en art i artesania. 
● Crear àmbits de participació en l’àmbit de les arts escèniques i visuals. 
● Continuar la programació de la Biblioteca municipal pel que fa al foment de la 

lectura: presentacions de llibres, trobades amb autors, activitats per a infants,… 
Estrènyer el vincle entre les activitats de la Biblioteca municipal i les escoles. 

● Millora del fons bibliogràfic de la Biblioteca municipal. 
● Crear els premis literaris Martí Rosselló als autors locals i comarcals, instituint la 

setmana de les lletres. 
● Mantenir el nou horari nocturn de la sala d’estudis de la Biblioteca municipal en 

èpoques d’exàmens i buscar altres equipaments que pugui acollir als nostres 
estudiants. 

● Mantenir el suport al cicle festiu: Rebombori, Carnaval, Aplec de la Sardana, 
Revetlla de Sant Joan, Festa Major de Premià de Mar, Nit d’Havaneres, 
Castanyada, Festes de Nadal i Cavalcada de Reis. 

● Continuar potenciant la Comissió de Festes i la Comissió Pirates i Premianencs, 
amb la col·laboració de totes les entitats premianenques que vulguin participar 
a les Festes del municipi. 
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RECUPEREM EL PATRIMONI I LA MEMÒRIA HISTÒRICA 
L’eix central de la política de recuperació del patrimoni ha de ser la realització del Museu 
Romà, Museu d’Estampació i el Futur Museu del Mar, amb tot el que comporta: 
rehabilitació dels espais, la senyalització i interpretació d’un itinerari vinculat al 
patrimoni local.  
 
La creació del Museu del Mar de Premià de Mar a l’antic far, ha de ser un dels eixos 
importants de l’espai marítim amb l’impuls de les activitats pedagògiques del Museu del 
Mar, la creació del Consell del Patrimoni com a òrgan de participació, organització 
d’itineraris i desenvolupament dels tres Museus Municipals.       
 
També s’ha d’activat l’àmbit de la recuperació de la memòria històrica: memòria oral, 
millores de l’arxiu fotogràfic i audiovisual, actes i publicacions.  
 
Propostes: 

● Potenciar l’itinerari cultural de Premià de Mar, amb els seus punts principals: els 
Museus Municipals i els equipaments de referència del municipi, edificis 
emblemàtics i enclavaments històrics.  

● Impulsar la futura Oficina de Turisme com a centre d’interpretació d’aquest 
itinerari i pinacoteca municipal. També com oficina d’informació turística i punt 
de referència de la informació cultural i les activitats vinculades al patrimoni. 

● Potenciar les activitats pedagògiques dels diferents Museus Municipals de 
Premià de Mar i la seva relació amb les escoles. 

● Impulsar la creació d’un Centre d’Estudis Històrics. 
● Incentivar la recerca històrica a Premià de Mar: Beca, publicació de la Història 

del municipi, monografies, història oral,… 
● Incrementar el fons de l’Arxiu Històric: fons documental, fotogràfic i audiovisual. 
● Potenciar el Consell del Patrimoni Cultural com a òrgan de participació. 
● Millorar la situació de l’actual Arxiu Històric municipal. 
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FOMENTEM LES ACTIVITATS I L’AUTONOMIA D’INFANTS, JOVES I GRANS 
S’han d’oferir activitats adreçades a diferents franges d’edat de manera coordinada i 
estable, que s’han reforçat durant el cicle festiu (Nadal, Festa Major, Estiu, ...) amb la 
participació i la implicació de tothom. Cal la posada en marxa de l’Espai Familiar 
“Ludoteca”, tant infants, com joves i grans disposen ara d’equipaments de referència, si 
bé l’oferta d’activitats s’ha diversificat per tal d’arribar a tots els racons de Premià de 
Mar.     
També calen dur a terme actuacions per a afavorir l’autonomia, especialment de joves i 
grans: premis d’emprenedoria, juntament amb la creació del Consell Municipal de Joves; 
i tallers de memòria per a la gent gran. Les actuacions en aquest àmbit s’han de centrar 
en tres eixos: la promoció social, el lleure i la cultura, i la formació i inserció laboral en 
el cas dels joves.  
 
Propostes: 

● Promoure una programació de l’Espai Familiar “Ludoteca”, millorant i adaptant i 
ampliant l’espai actual. 

● Mantenir la programació vinculada al calendari festiu: Nadal, Reis, Festa Major, 
Carnaval, Castanyada, Estiu,... 

● Potenciar una programació d’activitats diversificada i les activitats a 
equipaments com la Biblioteca, activitats per a nadons, Teatre Familiar, … 

● Mantenir i millorar l’actual proposta del casal i campus d’estiu inclusiu i adaptat 
a cada necessitat, per infants i per joves. 

● Promoure la Casa de la Cultura de Can Manent i de Can Salamó en l’Espai Jove, 
per a joves creadors vinculats a la música, arts escèniques i visuals. 

● Prioritzar les accions de formació vinculats a la inserció en el mercat laboral 
(cursos, Programa de Garantia Juvenil –Joves per l’Ocupació, Formació 
Professional Dual). 

● Potenciar els premis d’Emprenedoria Jove. 
● Obrir el cicle de concerts joves durant l’any i el concurs de Beques de Joves 

Músics. 
● Impulsar el Punt d’Informació Juvenil i els programes de col·laboració amb els 

Centres Escolars i l’Institut de Premià de Mar. 
● Iniciar la redacció d’un nou Pla d’Acció Jove. 
● Crear el Consell de Joves de Premià de Mar. 
● Destinar un local municipal per dinamitzar activitats lúdiques adreçades als 

joves. 
● Mantenir la política de suport als Casals de gent gran de Premià de Mar. 
● Dur a terme millores en els equipaments de la Gent Gran. 
● Iniciar un canvi basat en propostes culturals per a la Festa de la Gent Gran, més 

oberta i participativa. 
● Introduir activitats formatives per a la gent gran vinculades a la vila: visites 

guiades, activitats, memòria històrica i les actuals activitats dirigides. 
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SUPORT A LA PRÀCTICA ESPORTIVA I NOUS ESPAIS 
Les activitats esportives sempre han tingut un bon desenvolupament i una bona 
participació, gràcies a les Entitats de Premià de Mar. Cal consolidar, amb èxit de 
participació, la cursa IronKits, la prestació d’activitats dirigides del Pavelló, potenciar la 
Cursa de Festa Major o crear el campus esportiu Municipal amb les entitats.  
 
Cal continuar amb la línia de promocionar i activar el Consell Municipal de l’Esport. Cal 
replantejar les millores del Pavelló Esportiu Municipal, i el Pavelló Voramar i estudia la 
possibilitat de tornar a activar l’Esport Escolar a tots els Centres amb activitats 
esportives, així com activar i promocionar l’Esport Adaptat per a tothom, però, sense 
oblidar-nos dels esportistes amateurs i aprofitar la platja com a eix esportiu municipal.  
 
Propostes: 

● Creació de l’Oficina d’Atenció a l’Esportista, sobretot l’amateur, per 
assessorament d’entrenaments, de revisions mèdiques i planificació esportiva, 
amb la Creació del Carnet de l’Esportista, que pugui donar dret a utilitzar els 
equipaments esportius Municipals.  

● Activar el Consell Municipal de l’Esport i la col·laboració entre clubs esportius. 
● Implementar les millores necessàries en les diferents instal·lacions esportives, 

tot impulsant un pla d’inversió. 
● Promoure l’Esport Escolar des dels Centres educatius. 
● Continuar amb les iniciatives de promoció de l’esport com els Premis À, la les 

curses populars i iniciar de nou la promoció de l’esport a les Escoles.  
● Mantenir les activitats formatives: Campus esportiu, programes per a la gent 

gran, escoles,... 
● Optimitzar l’ús dels equipaments escolars esportius públics fora de l’horari 

escolar, en el concepte de “Patis Oberts”. 
● Incrementar els usos esportius a la platja i l’esport vinculat al mar. 
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L’EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ, UNA PRIORITAT 
Cal donat estabilitat als serveis educatius no obligatoris (Escola de Música, Escola Bressol 
Municipal, Escola d’Adults). Cal apostar amb aportacions econòmiques municipals, 
programes com a NEE o la reutilització de llibres de text i material de contingut digital, 
amb un repartiment més equitatiu i pels qui tenen més dificultats.  
 
Propostes: 

● Proposem la ubicació de la Segona Escola Bressol Municipal al centre de la 
població, proposem unificant l’Escola Sant Cristòfol en un mateix edifici (infantil 
i primària), amb les reformes de millora pertinents i instal·lar la segona Bressol a 
l’equipament de la Gran Via. 

● Acabarem el disseny del Mapa Escolar de Premià de Mar de manera definitiva i 
consensuada amb tota la Comunitat Educativa, pensant en el Premià del present 
i del futur.  

● Proposem la construcció de l’Institut-Escola a l’Escola Montserrat amb la 
ubicació de la NESE (necessitats Específiques de Suport Educatiu, (Antic USE)) per 
Primària i per Secundària.  

● Replantejament de present i de futur per l’Institut de Premià, potenciant la 
Formació Professional i els graus formatius en àmbits artístics, Esportius, 
(desenvolupant estudis adreçats al mar) i d’Energies renovables, essent un 
centre referencial i innovador.  

● Plantejarem la construcció de l’Escola de la Mar Nova amb un equipament que 
garanteixi el seu model pedagògic. 

● Potenciarem l’Escola Municipal de Música, que ha de créixer en nombre de 
places i de programes i dissenyarem propostes per acostar l’EMM al centres 
d’ensenyament com a programa d’aprenentatge i terapèutic i proposarem ajuts 
i tarifació social.   

● Editar una guia de recursos anuals amb tot el que s’ofereix al municipi en l’àmbit 
educatiu i farem una fira d’ensenyament, on tots els centres mostraran el seu 
model pedagògic i s’hi afegiran tots els centres d’ensenyament no reglat del 
municipi i entitats que desenvolupen estudis i cursos.  

● Crearem el grup de professionals en Psicologia i Pedagogia municipal que doni 
suport a tots els nostres infants amb Necessitats Educatives Especials, per 
tractar, ajudar, detectar i treballar les diferents patologies als Centres 
d’Ensenyament de Premià de Mar. Aquest grup donaria suport a tots els equips 
docents del Municipi.  

● Crearem l’Oficina Municipal d’Escolarització, que centralitzarà les inscripcions 
dels nostres infants, servirà per donar informació dels diferents centres escolars, 
servirà per un servei d’atenció a les famílies i resolució de conflictes. 

● Replantejar el funcionament del Centre de Formació de Persones Adultes, 
vinculant de manera directa formació i ocupació. Cal que es converteixi en el 
referent de la formació continuada al municipi i potenciar la seva vessant 
d’inserció laboral per als joves i la formació continuada en temes d’interès per 
totes les edats. 

● Portarem els estudis universitaris al municipi en la seva modalitat de formació 
on-line, on establirem convenis amb l’UOC, UNED i altres universitats a distància 
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per establir una base formativa a Premià de Mar, on poder realitzar els exàmens 
presencials.  

● Implicar la comunitat educativa en l’impuls de mesures en l’àmbit de la millora 
de l’ensenyament: jornada anual dels centres educatius. Promoure un projecte 
de municipi educador. 

● Implicar la comunitat educativa en un projecte de municipi educador, amb la 
proposta d’un Pacte per l’Ensenyament. 
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POTENCIEM LES POLÍTIQUES D’ACCIÓ SOCIAL 
La situació d’emergència social ha derivat en situacions crítiques que encara no s’han 
resolt, cal elaborar un pla de xoc per combatre l’exclusió social (lots de suport social, 
ajuts per a l’IBI, suport a les famílies i sobretot als infants i joves amb risc). També s’han 
d’incrementat els ajuts socials a la població escolar.  
 
Cal continuar amb aquesta línia d’assistència social però implantar alhora les polítiques 
de promoció social. S’han d’implementar el Pla Local d’Igualtat d’Oportunitats i les 
aportacions econòmiques a entitats de solidaritat i cooperació.  
 
Propostes: 

● Mantenir el SAD (Servei d’Atenció Domiciliaria)  i el TAD (TeleAssistència 
Domiciliaria) i les línies d’ajut social, amb un reforçament de l’EBAS (Equips 
Bàsics d’Atenció Social). . 

● Mantenir el suport a les entitats del tercer sector i dinamitzar el Consell 
Municipal de Benestar Social. 

● Redactar un nou Pla Local d’Igualtat d’Oportunitats. 
● Mantenir el suport econòmic a actuacions de solidaritat i cooperació, així com 

ampliar les campanyes de sensibilització, especialment al voltant de dates 
significatives. 

● Mantindrem el Transport Urbà GRATUIT per donar suport al transport de 
persones grans o amb problemes de mobilitat i per famílies en risc d’exclusió. 

● Garantir una alimentació suficient i equilibrada per a tots els infants i 
adolescents, especialment durant els mesos d’estiu quan no funcionen els 
menjadors escolars. 

● Promocionarem i millorarem el Menjador Social de Can Manent. 
● Buscarem solucions i acords amb els Centres d’Asistencia per la nostra Gent Gran 

que necessiti assistir a Centres de Dia al Municipi. 
● Activarem l’Aula Respir de caire Municipal, com a centre d’esbarjo i de 

recuperació de la nostra Gent Gran.  
● Continuarem fomentant i activarem el Projecte RADARS. 
● Oferir mesures per a la creació d’un mercat laboral reservat, en contra de 

l’exclusió social. 
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MILLORES EN LES ACTUACIONS DE SALUT PÚBLICA 
En aquest mandat, amb una Moció d’Esquerra s’ha fet un pas endavant en el foment de 
les actuacions sanitàries, incrementant accions i mesures en els àmbits de la seguretat 
alimentària municipal i de la sanitat ambiental, o la cobertura sanitària de les activitats 
organitzades per l’Ajuntament, gràcies a la creació de taula de coordinació de Salut.  
 
Propostes: 

● Mantenir les actuacions de control sanitari: alimentació, plagues, aus, etc. 
● Crear el Pla Municipal de Prevenció de les Dependències i les campanyes de 

sensibilització, especialment entre el jovent i durant períodes d’elevada activitat 
d’oci. 

● Iniciar una campanya bonificada per censar i xipar gossos i gats. 
● Crear més espais d’esbarjo per a gossos (pipi cans i corre cans). 
● Oferir recursos per a la gestió de les colònies de gats. 
● Potenciar campanyes de Salut als centres escolars, dirigides pel Departament 

corresponent. 
● Crearem la Setmana de la Salut, amb xerrades, conferències sobre temes 

relacionats amb la Salut de les persones i la millora del seu benestar.  
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MANTENIMENT DE LA QUALITAT DE L’OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL 
CONSUMIDOR 
Cal donar a conèixer i potenciar les actuacions de l’OMIC, amb un clar increment del 
nombre d’atencions a les persones usuàries, afavorit per unes campanyes informatives 
que han propiciat més consultes, però que han mantingut estables el nombre de 
reclamacions.  
 
Propostes: 

● Mantenir la qualitat de l’actual Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 
● Realitzar campanyes d’informació específiques de defensa del consumidor, en 

funció de les seves demandes (subministraments, préstecs hipotecaris, etc.). 
● Enfortir els vincles amb les associacions de consumidors del municipi, oferint 

accions de formació en consum amb la seva col·laboració. 
● Realitzarem campanyes de Consum preventiu i consum responsable.  
● Potenciar els tallers de consum en l’àmbit escolar per a la formació en l’àmbit. 
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PREMIÀ DE MAR, PER LA REPÚBLICA CATALANA 
L’Ajuntament de Premià de Mar, a partir de l’actual majoria, s’ha anat adherint a les 
diferents iniciatives vinculades al procés per la sobirania nacional: suport a la creació 
d’un estat propi, a les mobilitzacions de l’11 de Setembre i a la consulta del 9 de 
novembre i la de l’1 d’octubre entre altres, així adhesió a l’AMI i a ACM. 
 
Propostes: 

● Implicar-se de ple en el procés de construcció de la República Catalana. 
● Continuar amb les adhesions al procés per la independència nacional, prenent 

un major protagonisme. 
● Apostar per la sobirania fiscal. 
● Mantenir l’Adhesió de forma efectiva a l’Associació de Municipis per la 

Independència (AMI). 
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PREMIÀ DE MAR,  BARRI A BARRI 
 
Estudiar una nova divisió territorial (una definició física) del poble basada en els eixos 
bàsics de comunicació (carreteres i carrers principals). 

Buscar elements per configurar o fomentar l’entitat pròpia de cada barri. 

Implantar la figura del ‘Regidor de barri’ com a representant de l’Ajuntament dedicat 
cadascun a un barri concret. Fer que actuï com un referent i un canal de comunicació 
directe entre barri i govern. 

Definir conjuntament amb els veïns i veïnes les necessitats de cada barri. 

Fer un pla de barris per a cada districte o zona. Contemplar que a cada barri hi hagi com 
a mínim un equipament o espai municipal. 

Redefinir les places dels barris com a espais útils i socials. 

Revisar la senyalística de cada barri per què en destaqui singularitats i defineixi la 
identitat dels mateixos. 

Fer una campanya per relacionar els barris els uns amb els altres. Per exemple, a través 
del comerç o a través de l’esport (competicions per barris). Pensar la possibilitat d’un 
mercat d’intercanvi per fer comunitat. 

Crear el Consell de barri, amb participació d’uns membres fitxes i obert al veïns del barri, 
el consell estarà presidit pel Regidor del barri.  

 

Propostes barri a barri 

De la trobada amb els veïns i veïnes de cada barri i de la seva participació en diferents 
fòrums i reunions n’hem extret aquestes necessitats que, en la majoria dels casos, la 
mateixa ciutadania de cada zona ha expressat. 

Propostes pel barri del Centre 

 A través de transport públic, connectarem millor el barri amb pàrquings 
dissuasoris i farem competitius els preus dels pàrquings municipals. 

 Repensarem i millorarem la plaça Ernest Lluch i altres del barri. 
 Proposarem contenidors intel·ligents per millorar la recollida d’escombraries i 

evitar brutícia i olors. 
 Estudiarem un pla per a l’eliminació dels cables elèctrics i telefònics a la vista. 
 

Què farem al teu barri els 100 primers dies de govern? 

 Repassarem el barri amb els veïns per acordar prioritats i necessitats del barri.  
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 Designarem i presentarem el regidor/-a del barri. 
 Iniciarem el debat per la millora de la plaça Ernest Lluch i altres de la zona. 
 Traslladarem a la companyia elèctrica la necessitat de netejar el barri de cables i 

li demanarem un pla de treball acordat. 
 Nomenarem un responsable municipal perquè iniciï la selecció de contenidors 

intel·ligents i parlarem amb l’empresa de la neteja. 
 

Propostes per Can Pou - Camp de Mar 

 Obrirem les pistes esportives de l’Institut per a l’ús del barri. 
 Ordenarem el trànsit a l’hora d’entrada i sortida del col·legi i Institut. 
 Recuperarem el camí verd darrera dels blocs de Rafael de Casanovas. 
 Arreglarem i habilitarem el camí cap al Mercat de la Flor. 
 Arreglarem les voreres del barri. 
 Construirem l’edifici de l’Escola Mar Nova. 

 
Què farem al teu barri els 100 primers dies de govern? 

 Repassarem el barri amb els veïns per acordar prioritats i necessitats del barri.  
 Designarem i presentarem el regidor/-a del barri. 
 Incrementarem els serveis de la policia municipal per regular el trànsit en horari 

d’entrada i sortida escolar. 
 Iniciarem la planificació per arreglar les voreres de la zona. 
 Parlarem amb Vilassar de Mar per arreglar el camí del Mercat de la Flor i la senda 

marítima. 
 

Propostes per Can Farrerons 

 Establirem un pla d’usos comercials al barri per fomentar la diversitat 
d’establiments i serveis. 

 Coordinarem els temps de sincronització dels semàfors de la zona. 
 Reordenarem el trànsit per agilitzar-ho en hora punta.  
 Repensarem la zona blava per fer-la més favorable a les necessitats dels veïns. 
 Proposarem compensacions pels veïns per molèsties en obres de llarga durada.  

Què farem al teu barri els 100 primers dies de govern? 

 Repassarem el barri amb els veïns per acordar prioritats i necessitats del barri.  
 Designarem i presentarem el regidor/-a del barri. 
 Estudiarem amb els veïns les rutes de sortida i entrada del barri i la fórmula per 

agilitzar-les. 
 Comentarem amb l’empresa concessionària fórmules d’aparcament més 

beneficioses per als veïns. 
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Propostes per al Casc Antic 

 Rehabilitarem l’edifici del Segle per a ús social. 
 Iniciarem la recuperació del local de Sant Pau, 13, prèviament a la seva 

rehabilitació. 
 A través de transport públic, connectarem millor el barri amb pàrquings 

dissuasoris i farem competitius els preus dels pàrquings municipals. 
 Pacificarem els carrers que resten pendents (Sant Pau, Aurora, Eixample...). 
 Dissenyarem i instal·larem més rètols i informació de la història i patrimoni del 

barri. 
 Netejarem les clavegueres i farem un pla regular de revisió i neteja. 
 Obrirem un punt de lectura o una sala polivalent per a activitats lúdiques i 

culturals. 
 Obrirem una oficina o punt d’informació turística. 
 Impulsarem la rehabilitació de Can Manent per convertir-lo en la Casa de la 

Cultura Tradicional. 

Què farem al teu barri els 100 primers dies de govern? 

 Repassarem el barri amb els veïns per acordar prioritats i necessitats del barri.  
 Designarem i presentarem el regidor/-a del barri. 
 Crearem un pla de treball i un calendari per rehabilitar l’edifici del Segle. 
 Netejarem les clavegueres més abandonades. 
 Consensuarem amb els veïns els espais idonis per a un punt de lectura i l’oficina 

d’atenció turística. 
 Detectarem, junt amb els veïns, els punts on instal·lar més informació històrica i 

del patrimoni. 
 

Propostes per al barri de Llevant 

 Comprovarem la vigència dels guals. 
 Taparem els forats d’on hi havia arbres. 
 Instal·larem un mirall de sortida a Alfons/Sant Miquel i altres. 
 Revisarem l’ortografia dels rètols i senyals. 
 Crearem un pla d’atenció i ajuda pels casos d’inundacions prop de l’N-II. 
 Consolidarem el teixit cultural del barri. 
 Revisarem els aparcaments de la zona, especialment els de motos. 

 
Què farem al teu barri els 100 primers dies de govern? 

 Repassarem el barri amb els veïns per acordar prioritats i necessitats del barri.  
 Designarem i presentarem el regidor/-a del barri. 
 Amb els veïns, detectarem els punts on instal·lar miralls de sortida. 
 Iniciarem el disseny d’un pla d’ajuda per inundacions. 
 Nomenarem un tècnic per comprovar la vigència dels guals. 
 Encarregarem la feina de tapar els forats dels arbres. 
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Propostes per a El Palmar 

 Farem una zona verda davant i darrera de l’Escola La Salle. 
 Crearem la figura del vigilant del parc del Palmar. 
 Habilitarem zones d’aparcament alternatives. 
 Millorarem la il·luminació del barri. 
 Solucionarem els problemes d’inundacions per pluges. 
 Proposarem la instal·lació d’una guingueta municipal que ofereixi servei de bar 

al Parc, que serà en règim de concessió administrativa amb propostes de 
prioritat per a famílies o persones amb situació d’atur.  

 Realitzarem un projecte conjunt de mobilitat amb el barri del Gas.  
 Reduirem l’impacte de la via del tren i l’N-II. 

 

Què farem al teu barri els 100 primers dies de govern? 

 Repassarem el barri amb els veïns per acordar prioritats i necessitats del barri.  
 Designarem i presentarem el regidor/-a del barri. 
 Planificarem els treballs per ampliar zones verdes al barri. 
 Parlarem amb ADIF sobre l’impacte de la infraestructura ferroviària. 
 Detectarem amb els veïns els punts on cal més il·luminació. 
 Iniciarem la creació dels vigilants de parcs. 

 
 

Propostes pel barri del Gas 

 Revitalitzarem l’avinguda de Roma i les connexions del barri  
 Pacificarem la carretera de Premià de Dalt per reduir la barrera psicològica  
 Obrirem Transmesa com a espai social i de connexió amb altres barris 
 Revisarem l’ortografia dels rètols i senyals. 
 Obrirem un espai social i cultural al barri. 
 Ampliarem les cartelleres d’informació a la zona. 

 

Què farem al teu barri els 100 primers dies de govern? 

 Repassarem el barri amb els veïns per acordar prioritats i necessitats del barri.  
 Designarem i presentarem el regidor/-a del barri. 
 Detectarem amb els veïns el millor lloc per posar-hi cartelleres. 
 Iniciarem el projecte per a un espai social i cultural al barri. 

 
 

Propostes pel barri Maresme 

 Fer transitables i adaptables les voreres de molts carrers als vianants, hi han 
carrers que no son transitables ni per vianants, ni cotxets ni cadires de rodes.  
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 Plantejarem propostes d’activació del comerç del barri, sobretot al carrer de la 
Mercè.  

 Proposarem solucions per l’espai de la “fabrica de Pijames”, com espai de 
recuperació del teixit social i cultural pel Barri.  

 Plantejarem propostes de mancomunar serveis i espais amb l’Ajuntament de 
Premià de Dalt per la utilització i millora del Parc de Can Vilar com espai d’esbarjo 
compartit. 

 
Què farem al teu barri els 100 primers dies de govern? 

 Repassarem el barri amb els veïns per acordar prioritats i necessitats del barri.  
 Designarem i presentarem el regidor/-a del barri. 
 Iniciarem converses amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per acordar propostes 

compartides entre ambdós Ajuntaments.  
 Dissenyarem propostes viables i assumibles de l’espai de la “fabrica de pijames” 

que presentarem a tots els veïns i veïnes.  

 
 
Propostes pel barri de Solimar – Banyeres – Nou Premià 

 Posarem nom a la zona verda del tram de la riera, entre els carrers Maresme i 
Circumval·lació, amb la participació dels veïns i veïnes del barri. 

 Millorarem aquesta zona verda, amb l’ampliació del Parc Infantil amb més 
elements i dins del propi parc instal·larem una zona d’esbarjo per a gossos, 
allunyat dels edificis d’habitatges propers. 

 Farem la rotonda de la Crta. De Premià de Dalt on destinarem espais per 
aparcaments de vehicles.  

 Estudiarem el trasllat del Mercat Setmanal dels dijous per alliberar l’espai per a 
aparcaments i trànsit habitual.  

 Proposarem la instal·lació d’un guingueta municipal que ofereixi servei de bar al 
Parc, que serà en règim de concessió administrativa amb propostes de prioritat 
per a famílies o persones amb situació d’atur.  

 

Què farem al teu barri els 100 primers dies de govern? 

 Repassarem el barri amb els veïns per acordar prioritats i necessitats del barri.  
 Designarem i presentarem el regidor/-a del barri. 
 Agilitzarem les obres de la Rotonda amb la Diputació de Barcelona per reduir el 

temps d’inici de les obres. 
 Proposarem al veïns i veïnes una bateria de noms pel Parc de la Zona verda per 

la seva avaluació i participació.  
 Presentarem un projecte de remodelació de la zona verda i serà presentat al 

veïnat.   
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Propostes pel barri de Santa Anna – Santa Maria - Tió 

 Proposem eliminar fronteres entre ambdues poblacions (Premià de Dalt i Premià 
de Mar) per ser un sol barri amb els mateixos serveis per qualsevol veí – veïna, 
sigui del poble que sigui.  

 Per assolir això, signarem un acord amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per 
destinar els mateixos recursos econòmics i materials per establir un veritable 
“Barri Mancomunat” entre el dos Ajuntaments.  

 Cada població destinarà un Regidor de Govern que seran els responsables del 
barri i l’enllaç entre administracions.  

 Proposem la participació dels veïns i veïnes en les decisions del barri que 
treballaran estretament amb els Regidors designats.  

 Estudiarem la possibilitat que el Bus Urbà Municipal arribi fins el barri. 

 Estudiarem un pla per a l’eliminació dels cables elèctrics i telefònics a la vista. 

 Ens posarem al costat de l’Ajuntament de Premià de Dalt per desenvolupar el 
projecte del nou CAP perquè sigui una realitat el més aviat possible. 

 

Què farem al teu barri els 100 primers dies de govern? 
 

 Repassarem el barri amb els veïns per acordar prioritats i necessitats del barri.  

 Designarem i presentarem el regidor/-a del barri. 

 Ens reunirem amb l’Ajuntament de Premià de Dalt, per plantejar la proposta i 
buscar la solució a Mancomunar el Barri entre ambdós Ajuntaments.  

 Iniciarem l’estudi de la possible ruta del bus pel barri. 

 

Propostes pel Sector Est 

 Proposarem la instal·lació d’un guingueta municipal que ofereixi servei de bar al 
jardí de l’Escola de Música, que serà en règim de concessió administrativa amb 
propostes de prioritat per a famílies o persones amb situació d’atur.  

 Crearem un pla d’atenció i ajuda pels casos d’inundacions prop de l’N-II. 
 Comprovarem la vigència dels guals. 

 
 

Què farem al teu barri els 100 primers dies de govern? 
 

 Repassarem el barri amb els veïns per acordar prioritats i necessitats del barri.  

 Designarem i presentarem el regidor/-a del barri. 

 Iniciarem la implantació d’una guingueta a l’escola de música. 

 Designarem un responsable tècnic de seguiment dels guals. 
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