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On som? 

Premià de Mar és una vila dinàmica, activa, participativa 
perquè sempre ha estat un lloc d’acollida.  
 
És una vila també —i vol continuar essent— una vila sensible i 
solidària amb els més necessitats; una vila que vetlla per la 
qualitat de vida de la gent gran, dels infants, dels joves. 
 
Premià de Mar és compromesa amb l’educació, la 
convivència i el benestar comú, amb el civisme, la qualitat 
de l’espai públic i la sostenibilitat ambiental. Premià de Mar 
és tot això gràcies, sobretot, a la seva gent, que sempre s’aboca 
amb entusiasme per fer una vila millor. 



 

És una vila d’oportunitats per als emprenedors, un marc de 

referència per a l’esport i la cultura, un punt de trobada per a 

la festa i el comerç.  

 

Per això, des de l’Ajuntament no podem sinó facilitar els 

recursos perquè tot això sigui possible i dotar-nos de les 

eines perquè tots i cadascun dels premianencs i premianenques 

trobin el suport municipal per als seus projectes, la seva 

realització personal i la seva autoestima com a ciutadans d’una 

vila que avui ja és una població catalana important.  

 

Per tant, l’Ajuntament ha de ser una administració solvent i 

eficient, però també ha de ser transparent i democràtica, 

amb una dimensió ètica avui més necessària que mai. 

 
 
 
 



On anem? 
L’Equip de Govern actual, sap que és evident que a qui recau 

l’exercici de la governabilitat d’una administració ha de fixar 

un rumb i saber quins són els seus reptes, objectius i destins. 

 

Pel bé d’un bon govern, és indispensable que aquest rumb 

sigui compartit amb la ciutadania per marcar-lo 

col·lectivament.  

 

I ha d’anar acompanyat d’una calendarització i el compromís 

de retre comptes periòdicament. 



El Pla d’Actuació Municipal 2016-2019 (PAM), és l’eina que 

fixa el rumb, i compleix un dels acords de govern d’aquest 

mandat. 

 

Després de 5 mesos de treball, entre l’Equip de Govern i els 

treballadors de l’Ajuntament, el PAM 2016-2019, conté d’una 

forma molt detallada, els principals compromisos que 

adquireix l’Equip de Govern, per a realitzar durant aquest 

mandat. 

 

Aquest PAM però està inacabat. La voluntat de l’Equip de 

Govern, és que s’hi incorporin noves propostes fruit de 

l’estudi, treball i participació de la ciutadania, les entitats, i 

també els Grups Municipals. 



El PAM 2016 - 2019 
El document està inspirat, en el compromís i la voluntat de 

servir al poble de Premià i a la seva ciutadania que té 

l’Equip de Govern.  

 

S'emmarca, però dins d’un títol, que resumeix tot el document, i 

el caràcter que vol impregnar l’Equip de Govern, en la seva 

responsabilitat, les PERSONES. 

 

Aquest PAM té rigidesa per al compliment dels compromisos, 

però alhora flexibilitat per a anar incorporant i emmotllant els 

canvis necessaris per adaptar-nos als nous reptes que puguin 

sorgir. 



El document inicial conté 151 compromisos, dividits en 8 

eixos, que conformen la paraula PERSONES 

 

 



ostenibilitat ambiental i desenvolupament territorial amable 
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acte per la solidaritat, la igualtat i la cohesió social 

sforç en l’educació i l’esport i per a l’equilibri en l’espai públic 

eactivació, emprenedoria, ocupació i economia social 

olvència i eficiència de l’administració municipal 

portunitats culturals, festives i recreatives per a tothom 

ou estímul al civisme, la convivència i la seguretat 

tica, democràcia i transparència com a base de les relacions ciutadanes 



Millora de l’atenció social a la inserció sociolaboral        

Programes de suficiència alimentària per a les persones i famílies necessitades 

Pacte per la solidaritat, la igualtat i la cohesió social 

Mesures i ajuts econòmics per a persones i famílies en risc d’exclusió 

Resposta a necessitats específiques 

Accions de promoció de la mobilitat i l’accessibilitat 

Solidaritat internacional 



Esforç en l’educació i l’esport i per a l’equilibri en l’espai públic 

Compromís amb l’educació 

Promoció de l’esport i la salut per una millor qualitat de vida 

Inversions per a la transformació de l’espai públic 



Reactivació, emprenedoria, ocupació i economia social 

La lluita contra l’atur com a prioritat 

Rellançament del servei d’empresa 

El comerç, principal sector econòmic 

El valor socioeconòmic de la identitat local 



Solvència i eficiència de l’administració municipal 

Qualitat dels serveis municipals 

Per una administració més àgil i propera als premianencs 



Oportunitats culturals, festives i recreatives per a tothom 

Espais, equipaments i serveis culturals de qualitat 

Per una cultura participada i oberta 

Projecció del patrimoni històric i cultural 



Nou estímul al civisme, la convivència i la seguretat 

Treball intens pel civisme, la convivència i la seguretat 

Garanties de seguretat i de resolució de conflictes 



Etica, democràcia i transparència com a base de les relacions ciutadanes 

La participació com a compromís de la ciutadania amb Premià de Mar 

La transparència per oferir garanties i augmentar la confiança dels premianencs 

Els mitjans públics a l’abast de tothom 



Sostenibilitat ambiental i desenvolupament territorial amable 

Urbanisme transformador per una ciutat més amable 

Accions constants per a una millor qualitat de vida 

Per una vila més sostenible, amable i respectuosa amb el medi ambient 

Trànsit, viabilitat i comunicacions 



Totes les preguntes, suggeriments, canvis i propostes es podran 

realitzar mitjançant el portal                 del web de l’Ajuntament 

de Premià de Mar. 

  

Com participar-hi? 

25 gener  
Inici període 

per 
aportacions i 

propostes  

15 febrer  
Sessió 

pública per 
resoldre 
dubtes 

29 febrer 
Finalització 

termini 
d’aportacions  



Calendari de seguiment i actualització 

2016 2017 2018 

2019 

Inici 

Revisió noves propostes  i actualització 

Final 



151 propostes 

inicials 



Pacte per la solidaritat, la igualtat i la cohesió social 

11 Pacte per la solidaritat, la igualtat i la cohesió social

Codi Objectius Inici Final

111 Creació d'una comiss ió de debat i  participativa  sobre el  model  dels  Serveis  Socia ls  

dins  el  marc del  Consel l  Municipa l  de Benestar Socia l

2016 2016

112 Redacció, aprovació i  execució d’un pla  contra  la  pobresa  i  l ’exclus ió socia l 2016 2016

113 Compromís  econòmic municipa l  amb la  Taula  d’Inclus ió Socia l 2016 2019

114 Accions  amb les  famíl ies  i  la  comunitat educativa  per prevenir els  ri scos  d’exclus ió 

socia l  en la  infància

2016 2019

115 Pla  integra l  a  l 'entorn del  carrer de Núria  amb accions  de caràcter socia l  i  

comunitari

2016 2018

12 Millora de l’atenció social municipal i impuls a la inserció sociolaboral 

Codi Objectius Inici Final

121 Reducció del  temps  d’espera  en l ’atenció socia l 2016 2016

122 Creació de la  Targeta Sol idària  per a  les  persones  amb necess i tats 2016 2016

123 Clàusules  socia ls  en tots  els  contractes  de serveis  i  obres  amb els  proveïdors  de 

l ’Ajuntament

2016 2016

124 Clàusules  socia ls  en les  convocatòries  d’ocupació públ ica  de l ’Ajuntament, 

especia lment per a  aturats  de l larga  durada, joves , discapacitats  etcètera.

2016 2016

Línia

Línia

Calendari 

Calendari 



13 Mesures i ajuts econòmics perquè les persones i famílies en risc d’exclusió puguin fer front a les despeses bàsiques 

Codi Objectius Inici Final

131 Contenció fi sca l  mentre duri  la  cris i  econòmica 2016 2019

132 Subvencions  per a judar a  superar les  ci rcumstàncies  de la  cris i  econòmica 2016 2019

133 Reforç adminis tratiu per a  l 'atenció del  PIRMI 2016 2019

134 Destinació d’un percentatge d’Invers ió Socia l  en el  Pressupost Municipa l  per 

promoure programes  i  a juts  de suport a  les  famíl ies

2016 2019

135 Avantatges  fi sca ls  per a  les  persones  grans  amb necess i tats  i  trebal ladors  a  l ’atur 2016 2019

136 Coordinació amb les  AMPA de les  escoles  per establ i r projectes  de compra i  de 

reuti l i tzació de l l ibres  i  materia l  escolar per a  Primària  i  ESO, amb la  creació d’un 

Banc de l l ibres  de text. Programa de beques .

2016 2019

14 Programes de suficiència alimentària per a les persones i famílies necessitades

Codi Objectius Inici Final

141 Servei  de menjador escolar en períodes  no lectius  per garantir un àpat a l  dia  

adequat pels  escolars

2016 2019

142 Aportació de recursos  a l  centre DISA i  a l  Banc dels  Al iments 2016 2019

143 Creació d’un servei  de menjador socia l  per a  persones  sense recursos 2016 2019

144 Suport a l  projecte Espigoladors  (recol l ida  d'excedent agrícola) 2016 2019

145 Creació d'horts  socia ls 2016 2019

Línia

Línia

Calendari 

Calendari 



15 Resposta a necessitats socials específiques

Codi Objectius Inici Final

151 Continuïtat dels  programes  de prevenció, detecció precoç i  protecció dels  infants  i  

adolescents  en risc d’exclus ió socia l

2016 2019

152
Protegir el  compl iment de la  funció de l 'habitatge reduint el  nombre de pisos  buits

2016 2016

153 Continuïtat dels  programes  de formació en la  igualtat i  la  divers i tat i  contra  la  

violència  de gènere, l ’assetjament i  el  bullying

2016 2019

154 Creació d’espais  de trobada per a  joves  i  enti tats  juveni ls  (Casa l  de Joventut) 2018 2019

16 Accions de promoció de la mobilitat  i l’accessibilitat

Codi Objectius Inici Final

161 Procés  d'adaptació dels  edi ficis  i  espais  municipa ls  d'acord amb el  pla  municipa l  d'access ibi l i tat2016 2019

162 Beques  de transport públ ic per a ls  estudiants 2016 2019

163 Gratuïtat del  transport públ ic loca l  per a  les  persones  més  grans  de 65 anys , 

persones  menors  de 18 anys  i  persones  amb discapacitat

2016 2019

164 Mil lora  dels  accessos  a  la  platja , del  mobi l iari  urbà i  de la  senyal i tzació viària  2016 2019

165 El iminació de les  barreres  fís iques  que impedeixen el  gaudi  d’activi tats  esportives  

inclus ives

2017 2017

17 Solidaritat internacional

Codi Objectius Inici Final

171 Suport a l  teixi t associatiu loca l  de sol idari tat i  cooperació internacional 2016 2019

172 Suport municipa l  a ls  refugiats  estrangers  que arribin a  Premià  de Mar 2016 2019

Calendari 

Calendari 

Línia

Línia

Línia

Calendari 



21 Compromís amb l’educació

Codi Objectius Inici Final

211 Programa de mesures  compensatòries  i  de reforç escolar amb voluntariat per a  

a lumnes  amb risc de fracàs  escolar

2018 2018

212 Programa d’activi tats  formatives  conjuntament amb les  AMPA, mestres , enti tats  i  

Ajuntament per a judar el  professorat en el  seu trebal l  diari

2016 2016

213 Completar el  desenvolupament del  programa de "Propostes de millora  de l'Escola de 

Música” de la  Diputació de Barcelona 

2016 2018

214 Real i tzació de cursos  d’a l fabeti tzació digi ta l  i  xarxes  socia ls  per a  adults 2016 2016

215 Elaboració d'una guia  de l ’educació digi ta l  per a  pares  i  adolescents 2017 2017

216 Programa sobre educació afectiva , respecte a  l ’orientació sexual  i  plani ficació 

fami l iar i  prevenció de les  Mala l ties  de Transmiss ió Sexual

2016 2019

217 Creació d'una comiss ió d'estudi  del  Mapa Escolar de Premià  de Mar en el  s i  del  2016 2016

22 Promoció de l’esport i la salut per una millor qualitat de vida

Codi Objectius Inici Final

221 Programa de foment de l ’esport per a  tothom en espais  públ ics  a  l ’a i re l l iure 2016 2019

222 Programa d’Esport Escolar i  d'activi tats  esportives  extraescolars 2016 2019

223 Programa d’activi tats  per promoure l ’exercici  fís ic i  la  vida  sa ludable entre la  gent 

gran 

2016 2019

224 Ampl iació del  recorregut de carri l s  amb “preferència  bicicletes” 2017 2017

225 Insta l ·lació d’aparel ls  desfibri l ·ladors  en tots  els  equipaments  municipa ls 2016 2019

226 Programes  de prevenció dels  trastorns  a l imentaris , ludopaties  i  drogodependències 2016 2019

227 Il ·luminació i  arranjament del  passeig marítim 2018 2018

23 Inversions per a la transformació de l’espai públic

Codi Objectius Inici Final

231 Actuacions  de manteniment en les  insta l ·lacions  de les  escoles  del  municipi 2016 2017

232 Actuacions  perquè l 'espai  públ ic s igui  més  sostenible, access ible, apte per a  la  

pràctica  esportiva  i  mi l lori  el  pa isatge urbà de la  nostra  vi la

2016 2019

233 Concertació amb les  enti tats  esportives  per a  la  gestió d’espais 2016 2019

234 Ampl iació, renovació i  manteniment de jocs  infanti l s  a l  casc urbà i  la  platja 2016 2016

Calendari 

Línia

Línia

Línia

Calendari 

Calendari 

Esforç en l’educació i l’esport i per a l’equilibri en l’espai públic 



31 La lluita contra l’atur com a prioritat 

Codi Objectius Inici Final

311 Programa de formació ocupacional  per a  persones  en s i tuació d’atur 2016 2019

312 Accions  per a  l ’estímul  de la  contractació de premianencs  en s i tuació 

d’atur (beneficis  fi sca ls , clàusules  socia ls  dels  contractes , programa 

subvencions 3+3 )

2016 2019

313 Compromís  de donar resposta a  totes  les  convocatòries  de plans  

d’ocupació de les  adminis tracions  públ iques

2016 2019

314 Coordinació amb el  Servei  d’Ocupació de Catalunya per a  la  formació i  

l ’atenció de persones  a  l ’atur

2016 2019

315 Reformulació i  reforç del  Club de la  Feina 2016 2016

316 Elaboració d’un Catàleg de Projectes per a Plans d’Ocupació 2016 2016

317 Programa per a  l 'ocupació juveni l 2016 2016

32 Rellançament del servei d’empresa

Codi Objectius Inici Final

321 Redacció d’un manual  pràctic per a  l ’obertura  de negocis  a  Premià  de 

Mar

2016 2016

322 Conveni  extern per a  l ’impuls  de l ’emprenedoria  a  Premià  de Mar 2017 2017

323 Incorporació d'un Agent d'Ocupació i  Desenvolupament Local  en l 'equip 

de trebal l  de Promoció Econòmica

2018 2018

324 Pla  de formació en xarxes  socia ls  i  TIC per a  empreses 2016 2016

325 Creació d’un àmbit de trobada entre centres  educatius , empreses  i  joves  2017 2017

Calendari 

Calendari 

Línia

Línia

Reactivació, emprenedoria, ocupació i economia social 



33 El comerç, principal sector econòmic

Codi Objectius Inici Final

331 Pla  concertat d’actuació en comerç per a  la  consol idació i  projecció dels  

eixos  comercia ls  de Premià  de Mar 

2016 2016

332 Convocatòria  de subvencions  per a  obres  de reforma i  d’access ibi l i tat 

dels  establ iments  comercia ls

2017 2017

333 Desenvolupament d’un programa fi ra l  participatiu per a ls  diversos  

perfi l s  de consumidors  (fi res  tradicionals  i  artesanes , fi res  de 

ca lendari , Shopping Night ...) 

2017 2017

334 Reforma del  Mercat Municipal  de Sant Joan 2018 2018

335 Impuls  a l  mercadal  dels  di jous 2016 2018

34 El valor socioeconòmic de la identitat local

Codi Objectius Inici Final

341 Definició del  pos icionament estratègic de Premià  de Mar en l ’entorn del  

Baix Maresme 

2016 2016

342 Identi ficació i  posada en va lor dels  recursos  turís tics , comercia ls  i  

cul tura ls  de Premià  de Mar per a  la  promoció econòmica i  socia l  de la  

nostra  vi la

2017 2017

343 Creació d’una oferta  turís tica  de proximitat i  de qual i tat a  través  dels  

mercats , fi res , festa  major, museus , educació i  a l tres  elements  

d’atractivi tat loca l

2017 2017

Calendari 

Calendari 

Línia

Línia



41 Qualitat dels serveis municipals

Codi Objectius Inici Final

411 Redacció i  publ icació del  Pla  d’Actuació Municipal  2016-2019 per 

donar a  conèixer el  programa i  el  ca lendari  de trebal l

2016 2016

412 Impuls  a  la  relació electrònica  entre l ’Ajuntament i  els  ciutadans  a  

través  de la  missatgeria  instantània , canals  interactius , web 

municipa l  i  xarxes  socia ls

2016 2016

413 Redacció d’un Pla  de Qual i tat en l ’Atenció Ciutadana basat en la  

mil lora  contínua

2016 2016

414 Accions  per garantir la  sostenibi l i tat financera  de l ’Ajuntament, 

amb esta lvi  de recursos  i  mantenint la  càrrega fi sca l  sobre el  

contribuent

2016 2016

415 Creació de la  Carta  de Serveis  Municipa ls 2016 2017

42 Per una administració més àgil i propera als premianencs

Codi Objectius Inici Final

421 Accions  de modernització de l ’estructura  de l ’adminis tració 

municipal  per mi l lorar-ne els  procediments  

2016 2019

422 Impuls  a  l ’Oficina  Virtual  d’Atenció a l  Ciutadà per a ls  tràmits  

electrònics  amb l ’Ajuntament

2016 2016

423 Simpl i ficació de la  gestió dels  tràmits  adminis tratius  per a ls  

ciutadans . Cita Prèvia  i  resposta  ràpida.

2016 2016

424 Remodelació de l ’organització interna de l ’Ajuntament per oferi r un 

mil lor servei  a l  ciutadà

2016 2016

425 Creació de nous  equipaments  socia ls  i  adminis tratius  d’atenció a l  

ciutadà

2017 2017

426 Acord amb gestories  municipa ls  per assessorar fi sca lment les  

enti tats  perquè puguin regular la  seva s i tuació segons  la  normativa  

estata l  vigent 

2016 2016

427 Creació d'un cos  d'inspecció i  una unitat de sancions  que vetl l i  pel  

compl iment de la  normativa  i  evi ti  el  frau

2016 2016

428 Redacció i  execució del  projecte tècnic del  nou edi fici  de Ca l 'Escoda 2017 2018

429 Tras l lat dels  serveis  municipa ls  a  Ca  l 'Escoda 2019 2019

Calendari 

Calendari 

Línia

Línia

Solvència i eficiència de l’administració municipal 



51 Espais, equipaments i serveis culturals de qualitat

Codi Objectius Inici Final

511 Programació profess ional , estable i  de qual i tat de teatre, mús ica  i  cinema a  

l ’Espai  l ’Amistat

2016 2019

512 Promoció de la  lectura  i  de l ’activi tat l i terària  des  de la  Bibl ioteca  Municipal  

Martí Rossel ló

2016 2019

513 Creació de nous  espais  públ ics  com a  punts  de trobada, intercanvi  i  serveis  

per a  enti tats  i  col ·lectius  d’afini tat d’acord amb el  Pla  Director 

d’Equipaments  de Premià  de Mar

2017 2017

514 Programes  per a  la  creació de nous  públ ics  d'espectacles  escènics  adreçat a  

escolars

2016 2019

52 Per una cultura participada i oberta

Codi Objectius Inici Final

521 Suport a  les  iniciatives  cultura ls  i  artís tiques  de les  enti tats  i  creadors  

premianencs

2016 2019

522 Suport a  les  enti tats  cul tura ls  per dur a  terme les  seves  activi tats  en el  marc 

de l ’Espai  l ’Amistat

2016 2019

523 Programa d’activi tats  mus ica ls  com a  complement extraescolar de l ’educació 

infanti l  i  juveni l

2016 2019

524 Continuïtat de l ’oferta  d’activi tats  cul tura ls  per a  tothom 2016 2019

53 Projecció del patrimoni històric i cultural

Codi Objectius Inici Final

531 Redacció d’un pla  d’usos  i  adequació de la  mas ia  de Can Manent com a  seu 

de la  cul tura  tradicional  i  popular premianenca 

2017 2017

532 Impuls  a l  cicle festiu com a  element d’express ió de la  identi tat premianenca 

(Festa  Major, Festa  Major peti ta , Carnaval , Rebombori , Reis…)

2016 2019

533 Pla  de dinamització del  patrimoni  his tòric de Premià  de Mar (Museu de 

l ’Es tampació i  Museu Romà)

2017 2017

534 Creació del  Centre de Documentació His tòrica  de Premià  de Mar a  l ’antiga  

fàbrica  del  Gas , amb l ’aportació de l ’Arxiu His tòric municipa l  i  col ·leccions  de 

particulars

2019 2019

535 Programa de descoberta  patrimonia l  per a  les  escoles 2016 2016

536 Programa d’activi tats  i  sortides  cultura ls  per a  grups  d’edat diversos 2016 2016

Calendari 

Calendari 

Calendari 

Línia

Línia

Línia

Oportunitats culturals, festives i recreatives per a tothom 



61 Treball intens pel civisme i la convivència ciutadana

Codi Objectius Inici Final

611 Pla  contra  l ’incivisme per evi tar la  degradació de l ’espai  públ ic 2016 2016

612 Campanya de sens ibi l i tzació dels  propietaris  de gossos  i  animals  i  de 

compl iment de la  normativa  de tinença d’animals  domèstics

2016 2019

613 Revis ió de l ’ordenança municipa l  de Convivència  Ciutadana. Solucions  

de mediació i  resolució dels  confl ictes . Modificació de les  sancions .

2017 2017

614 Creació de la  figura  del  Regidor de Barri , interlocutor responsable 

davant la  ciutadania

2016 2016

615 Creació dels  Consel ls  de Barri  a  parti r d’un projecte de participació i  

dinamització comunitària  

2017 2017

62 Garanties de seguretat i de resolució de conflictes

Codi Objectius Inici Final

621 Creació de la  figura  del  Pol icia  de Barri , més  proper i  access ible a  la  

ciutadania  i  coneixedor de l ’entorn socia l

2016 2016

622 Creació d’una Comiss ió de Dià leg i  Resolució de Confl ictes  en el  marc de 

la  Junta Local  de Seguretat

2017 2017

623 Programa per a  la  prevenció de les  toxicomanies  a  les  escoles 2016 2019

624 Programa de prevenció del  ciberassetjament a  les  escoles 2016 2019

625 Programa de seguretat viària  a  les  entrades  i  sortides  dels  centres  

escolars

2016 2019

626 Creació del  Camí Escolar perquè arribi  a  totes  les  escoles  de Premià  de 

Mar

2018 2018

Calendari 

Calendari 

Línia

Línia

Nou estímul al civisme, la convivència i la seguretat 



71 La participació com a compromís de la ciutadania amb Premià de Mar

Codi Objectius Inici Final

711 Convocatòria  de consultes  populars  sobre temes  de gran abast i  de 

processos  participatius  vinculants

2016 2019

712 Renovació del  Pla  Local  de Joventut per proposar pol ítiques  juveni ls  socia ls  

i  transversa ls

2016 2017

713 Continuïtat dels  programes  de foment dels  va lors  democràtics  entre els  

més joves  (Consel l  d’Infants , Ajuntament Jove...)

2016 2019

714 Creació d'un òrgan de participació dels  joves  per a  la  coordinació i  la  

promoció de pol ítiques  de joventut

2017 2017

715 Creació d'un òrgan de participació cultura l  per tenir una vis ió global  i  

transversa l  de la  pol ítica  cultura l  municipa l  i  que fomenti  la  cooperació 

sociocultura l  de Premià  de Mar

2017 2017

716 Impuls  a l  Consel l  Municipa l  de la  Gent Gran per aconseguir la  integració i  

la  participació activa  de les  persones  grans

2016 2016

717 Creació del  Consel l  de Ciutat, com a  òrgan consultiu per a ls  temes  de gran 

abast i  de participació dels  representants  dels  consel ls  municipa ls  

sectoria ls

2017 2017

718 Programa de promoció del  voluntariat 2017 2017

72 La transparència per oferir garanties i augmentar la confiança dels premianencs

Codi Objectius Inici Final

721 Revàl ida  del  Segel l  de Qual i tat en Transparència  (UAB). Auditories  amb 

experts  per controlar i  garantir la  bona gestió i  transparència  de la  

comunicació públ ica  de l ’Ajuntament.

2017 2017

722 Modificació del  Reglament Orgànic Municipa l . Audiència  Públ ica  anual  per 

presentar el  ba lanç de les  activi tats  i  els  resultats  econòmics  de 

l ’Ajuntament

2016 2019

723 Publ icació del  cost de les  activi tats  i  serveis  municipa ls 2016 2019

724 Aprovació d’un Reglament Ètic de Gestió Pol ítica  i  Adminis trativa  que 

permeti  supervisar les  actuacions  dels  regidors  amb els  ciutadans , 

proveïdors  i  a l tres  adminis tracions

2017 2017

73 Els mitjans públics a l’abast de tothom

Codi Objectius Inici Final

731 Impuls  a  la  Multiplataforma Audiovisual  de Ràdio Premià  de Mar 2017 2017

732 Pantal les . Fase II I . Insta l ·lació de pantal les  informatives  a  la  via  públ ica 2016 2016

733 Renovació de les  cartel leres  públ iques 2016 2016

734 Redefinició de la  comunicació municipa l 2016 2016

Calendari 

Calendari 

Calendari 

Línia

Línia

Etica, democràcia i transparència com a base de les relacions ciutadanes 



81 Urbanisme transformador per una ciutat més amable

Codi Objectius Inici Final

811 Desenvolupament del  Projecte d'Intervenció Integra l  Sta  Maria-Sta  

Anna-Tió (Pla  de Barris )

2016 2019

812 Desenvolupament del  POUM i  manteniment dels  compromisos  

d’actuació urbanís tica  ja  adquiri ts

2016 2019

813 Obertura  de la  Gran Via  entre Torrent Malet i  Torrent Castel l s 2018 2018

814 Urbanització de la  zona de La  Sa l le Nord i  Sud 2018 2019

815 Impuls  a  la  urbanització del  port esportiu amb zones  verdes , d’oci  i  

comercia ls

2016 2017

816 Urbanització de la  nova plaça  Sa lvador Moragas  com a  gran zona 

verda del  barri  del  Gas  

2016 2017

817 Projecte de reurbanització de la  plaça  Maresme i  entorn 2016 2018

818 Sendera  Marítima. Gestió dels  permisos  amb el  Minis teri  i  la  

General i tat per poder connectar-la  amb Vi lassar de Mar i  transformar-

la  en un eix vertebrador d’activi tats  econòmiques , socia ls  i  de l leure

2016 2019

82 Accions constants per a una millor qualitat de vida

Codi Objectius Inici Final

821 Diagnos i  sobre la  s i tuació del  cementiri  i  propostes  de nous  serveis  funeraris2016 2019

822 Adequació, ampl iació i  mi l lora  dels  passos  subterranis 2017 2017

823 Renovació i  adequació progress iva  de clavegueram, xarxa  d’a igua 

potable, as fa l t dels  carrers  i  voreres

2016 2019

824 El iminació progress iva  del  cablejat aeri 2016 2019

Calendari 

Calendari 

Línia

Línia

Sostenibilitat ambiental i desenvolupament territorial amable 



83 Per una vila més sostenible, amable i respectuosa amb el medi ambient

Codi Objectius Inici Final

831 Renovació i  modernització de l 'enl lumenat públ ic amb projectes  

d'energies  a l ternatives  perquè s igui  més  eficient i  econòmic

2016 2017

832 Creació de zones  d’esbarjo per a  gossos  en diversos  punts  de la  vi la 2016 2017

833 Mil lora  de l ’eficiència  energètica  dels  edi ficis  municipa ls . Compromís  

de canviar la  font d’energia  per energies  renovables

2016 2017

834 Redacció d’un pla  perquè Premià  de Mar esdevingui  ciutat intel ·l igent 

(Smart City )

2018 2018

835 Campanya d’impuls  a  l ’adopció d'energies  netes  i  el  res idu zero. 

Continuïtat de la  deixa l leria  mòbi l , descomptes  fi sca ls  per a l  seu ús  i  

foment del  reciclatge

2016 2019

836 Mil lora  contínua de la  neteja  viària  i  de la  plani ficació del  servei  de 

recol l ida  d’escombraries  fent compatible les  necess i tats  del  ciutadà 

amb l ’economia del  servei

2016 2019

837 Seguiment permanent perquè el  port i  la  General i tat de Catalunya 

compleixin el  compromís  de subminis trament de sorra  a  les  platges  

de Premià  amb solucions  efectives  i  duradores .

2016 2019

838 Gestió urbanís tica  de l 'espai  de Can Sanpere i  definició dels  usos  

dels  espais  

2017 2019

84 Trànsit, vialitat i comunicacions

Codi Objectius Inici Final

841 Redacció, aprovació i  desenvolupament del  Pla  de Mobi l i tat de 2016 2017

842 Desviació de l ’accés  de l ’N-II  a  Premià  de Dalt cap a l  pol ígon 

industria l  per donar més  seguretat a ls  vianants  i  qual i tat de vida  a ls  

2018 2018

843 Reclamació de mi l lores  en la  seguretat i  confort de les  parades  de 

bus  exis tents  a  l ’N-II, perquè es  creïn marques ines  amb bancs  

d’espera

2016 2017

844 Reclamació de la  gratuïtat de l ’autopis ta  C32 per a ls  premianencs 2016 2019

845 Reclamació de la  paci ficació de l ’N-II  per transformar-la  en la  Rambla  

del  Maresme

2016 2019

846 Seguiment de les  actuacions  a  l ’estació de Rodal ies 2016 2019

847 Reclamació de la  posada en funcionament del  ba ixador de Can Pou 2016 2019

Calendari 

Calendari 

Línia

Línia


