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GESTIÓ DE GOVERN 
 

Des de la Crida de Premià  volem fer de la participació, la transparència i la comunicació 

les nostres eines de treball per aconseguir una Administració pública al servei dels veïns i 

veïnes. Cal recuperar sobiranies per millorar els barris i la qualitat de vida. 

 

Participació 
 

- Afavorirem mecanismes de democràcia directa i participació ciutadana real, 
impulsant processos participatius i implementant-ne el resultat, alhora que 
realitzarem referèndums per aquells temes de gran importància per a la població. 
 

- Garantir que la ciutadania pugui tornar intervenir al final del ple, per plantejar 
preguntes, sol·licitar documentació o donar la seva opinió sobre qualsevol tema. 
 

- Permetre que la ciutadania i les entitats, a partir de la recollida de signatures, 
puguin entrar mocions, precs i preguntes en l’ordre del dia del Ple municipal. 
 

- Farem del Consell de Poble un veritable òrgan de participació, més obert, amb més 
capacitat d’incidència, major periodicitat de reunions i representant una major 
diversitat. Treballant en xarxa amb altres consells i òrgans de participació que es 
vagin creant. 
 

- Fomentarem la participació interna dels treballadors i les treballadores de 
l’administració, obrint un canal per tal que hi puguin fer propostes de millora o 
opinar sobre el funcionament, l’organització o els serveis que donen a la 
ciutadania. 
 

- Obrir un portal de Decidim per a articular la participació digital de la ciutadania, 
així com per permetre i facilitar el seguiment dels processos participatius i dels 
òrgans de participació, i dinamitzar la participació ciutadana. 
 

- Pressupostos Participatius. Reservar una partida del pressupost per a que la 
ciutadania pugui proposar i votar en que es vol invertir. 
 

- Desplegar tot el que inclou el Reglament de Participació Ciutadana aprovat en 
aquesta legislatura i que encara no s’ha desenvolupat, i anar més enllà. 
 

- Publicar les ordenances municipals i altres normatives a un sistema de control de 
versions Git per a que qualsevol ciutadà hi pugui proposar canvis. 
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Barris 
 

Som un equip de tots els barris i considerem essencial que els veïns i veïnes de tots els 

barris siguin escoltats i tinguts en compte, i que a tots els barris es pugui disposar dels 

mateixos serveis i activitats en igualtat de condicions. Per això fem propostes 

transversalment a tots els àmbits del programa que tinguin en compte aquesta visió 

territorial d’apropar l’Ajuntament als barris i posar-los al centre de les polítiques i de la 

vida del poble. A més de trobar propostes en aquest sentit al llarg de tot el programa, 

també en trobareu aquí algunes més enfocades a la participació de la gent de cada barri i 

a l’apropament de l’administració als barris. 

 

- Regidors de barri. Crear la figura de regidors de barris per dotar de protagonisme 
el territori i els seus ciutadans i apropar el Govern municipal a les problemàtiques 
reals i quotidianes dels habitants. 
 

- Tècnic/a referent de cada barri, com a figura referent d’entre els treballadors i 
treballadores de l’administració. 
 

- Creació de les Assemblees de Barri. Amb assistència del Regidor de Barri i els 
tècnics/ques de barri com a persones de referència i de nexe amb l'Ajuntament. 
 

- Realitzar sessions de poble també als barris (algunes sessions del Ple i del Consell 
de Poble), per tal que vagin rotant i totes les persones hi tinguin un accés més 
fàcil, proper i directe visquin on visquin. 

 

Transparència 
 

- Implementarem un codi ètic per als càrrecs electes i per als treballadors i 
treballadores de l’Administració, establint-ne un seguiment per assegurar-ne el 
compliment. 
 

- Limitarem els mandats i els sous dels càrrecs electes. 
 

- Habilitar una bústia anònima i segura per a denunciar casos de mala praxis.  
 

- Instaurar el Síndic municipal de Greuges o Defensor de la Ciutadania. 
 

- Establir el Registre de grups d'interès (lobbies) de Premià de Dalt, tal com estableix 
la Llei de transparència. 
 

- Avaluar la transparència de l'Ajuntament i de la Societat Municipal La Pinassa a 
través d'índexs independents internacionals de prestigi i trajectòria 
inqüestionables. 
 

- Comunicar a la ciutadania pels mitjans corresponents tots els moviments d’interès 
que és realitzen des de l’ajuntament. 
 

- Contestar correctament i en els terminis, les instàncies de la ciutadania. 
Comptabilitzar i publicar aquestes dades. 

 

- Promourem la inspecció de les grans operacions immobiliàries per evitar refugis 
fiscals a través de l’enginyeria empresarial. 
 

- Creuarem les dades municipals, mitjançant sistemes georeferenciats, des d’una 
òptica fiscal: llicències d’obres, llicències d’activitats, planejament... 
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- Inclourem en tots els circuïts de la gestió municipal la publicació de les dades 

relatives a la gestió feta. 
 

- Auditarem l’empresa municipal La Pinassa. 
 

- Publicar les actes de les Juntes de Govern íntegres, anonimitzant aquells noms que 
puguin menyscabar la privacitat de l’individu.  
 

- Publicació detallada del salari dels regidors i regidores. Tant com a regidors com a 
d’altres administracions. 
 

- Informar dels drets que té la ciutadania per accedir a la informació pública, així 
com els mitjans per reclamar si l’administració no respon dins dels terminis 
establerts. 

 

Comunicació 
- Millora dels equips tècnics i informàtics de la ràdio municipal 

 

- Garantir que els serveis i mitjans municipals siguin plurals i no estiguin sotmesos a 
interessos partidistes (butlletí municipal la Pinassa, Premià Mèdia, Premià de Dalt 
Ràdio). 
 

- Donar més veu a la ciutadania i les entitats a seccions de la revista, a la ràdio i al 
Mèdia. 
 

- Recuperar seccions de la revista com la resposta a suggeriments o preguntes de la 
ciutadania, i disposar de totes les preguntes i respostes rebudes a la secció 
corresponent del web municipal. 
 

- El web municipal ha de ser la veu de l'Ajuntament i el mitjà d'informació objectiu 
al que tot ciutadà accedeixi per a entendre i participar en la millora del poble. És 
per això que s'haurà d'optimitzar l'experiència d'usuari per tal que la informació 
sigui fàcilment accessible. 
 

- Actualitzar el web municipal i la informació i documentació que conté que ha 
quedat desfasada en algunes ocasions, i fer que tots els enllaços funcionin i tots els 
apartats estiguin degudament emplenats. 
 

- Disposar al web d’una secció de participació que vinculi amb la plataforma Decidim 
per impulsar processos participatius digitals i fer seguiment dels processos i els 
òrgans de participació. 
 

- Disposar al web d’una secció de dades obertes. 
 

- Integrar el web del Museu en el de l’Ajuntament, amb la renovació corresponent. 
 

- Utilitzar protocol https per a evitar que es puguin obtenir dades de ciutadans de 
manera fraudulenta. 
 

- Publicar el codi a un sistema de control de versions Git per a que qualsevol ciutadà 
pugui col·laborar i el codi es pugui reutilitzar. 
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Sobiranies 
 

- Treballarem per implementar el resultat de l’1 d’octubre, com a expressió 
democràtica de sobirania del poble de Catalunya. Per tant, impulsarem les accions 
que siguin necessàries per tirar endavant la República de Catalunya. 
 

- Impulsarem el procés constituent des de la base i des del municipi, per decidir 
entre totes i tots quin país volem. 

 

- També impulsarem processos de participació i decisió col·lectiva per tal que els 
veïns i les veïnes puguem decidir el poble que volem. El Pla de Mandat es decidirà 
de forma oberta i participativa, decidint entre tots i totes les polítiques, projectes i 
actuacions que ha de fer l'Ajuntament, i fent-ho continuadament al llarg de la 
legislatura. 
 

- Treballarem per la llibertat dels presos i preses polítiques, de les exiliades i de les 
represaliades polítiques. 
 

- Som internacionalistes i col·laborarem amb altres pobles en la consecució dels 
seus objectius de llibertat. 
 

- Defensem també la sobirania tecnològica, energètica, alimentària. 
 

- Publicar sota llicències lliures i formats reutilitzables tota la informació pública 
generada o gestionada per l’administració local (des dels pressupostos municipals 
fins a la freqüència de poda dels parcs i jardins). Serà una publicació progressiva 
però ininterrompuda. 
 

- Utilitzar programari lliure en la gestió municipal i en les relacions amb la 
ciutadania, facilitant-los l’ús d’aquest. 
 

- Estandarditzar els formats de les dades publicades entre diferents ajuntaments i 
administracions, facilitant així l’anàlisi creuat de les dades. Prenent com a base 
sistemes ja existents. 
 

- Publicar les dades crues generades per a la realització d’estudis finançats amb 
diners públics, de manera que es puguin comprovar els estudis o fer-ne derivats. 
 

- Promoure la reutilització d’aquestes dades, mitjançant una publicitat activa, una 
bona accessibilitat al web municipal, i l’especificació de les llicències. 
 

- Que les instal·lacions i sensors de propietat municipal publiquin les dades en 
format interoperable i en domini públic. 
 

- Afegir sensors ambientals al voltant de parcs i establiments (restaurants, sales 
d’esdeveniments, bars, instal·lacions esportives...) per a vetllar que es respecten 
les ordenances municipals en la matèria de contaminació acústica. Aquestes dades 
podran ser consultades públicament i podran servir per alertar a la policia en casos 
d’incompliment. 
 

- Ordenances municipals de desplegament de nova infraestructura col·laborativa 
d’accés a internet com la proposada per Guifi.net 
 

- Contractar els serveis de telecomunicacions a companyies que no discriminin el 
trànsit, el filtrin o l’interrompin, (com en el cas del referèndum d’autodeterminació 
de l’1 d’octubre de 2017). 
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- Posar en marxa programes de formació i capacitació digital per a la ciutadania, així 
com reforçar els existents. 
 

- Tallers d’autodefensa digital per aprendre comunicar-se i treballar de forma 
segura en el mon digital. 
 

- Promoure espais de connexió i ús tecnològic que ofereixin eines i recursos de 
manera gratuïta, així com dotar de recursos als existents (biblioteques, centres 
cívics o telecentres). 
 

- Garantir que el personal de l’administració podrà acompanyar a la ciutadania en la 
seva interacció digital amb l’administració a partir de programes de formació 
interna. 
 

- Garantir que totes les webs i aplicacions municipals funcionen sense cap 
desavantatge amb programari lliure. 
 

- Establir un pla rigorós de migració progressiva a programari lliure de: els serveis 
d’informació, les aplicacions d’escriptori i finalment el sistema operatiu dels 
ordinadors municipals. 
 

- Formar als treballadors usuaris dels serveis del punt anterior per a poder 
desenvolupar plenament les seves funcions sense que la migració suposi una 
pèrdua de productivitat. 
 

- Assegurar la interoperativitat: utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per 
garantir l’accés a la informació sense obstacles i la bona interacció amb i entre els 
sistemes públics. 

 

Administració pública 
 

- Millorar la coordinació amb els pobles veïns. 
 

- Mancomunar serveis i equipaments per donar un servei comú entre pobles, 
especialment pel que fa a les zones compartides entre dos municipis (barri Cotet, 
can Vilar...) 
 

- Donar una especificitat a zones clarament dividides entre dos pobles, com el barri 
Cotet, estudiant i analitzant amb els veïns i veïnes la possibilitat de dotar-les de 
figures administratives semi-autònomes com les entitats municipals 
descentralitzades, en aquest cas dependent de dos pobles. 

 

Contractació pública 
 

- La compra i la contractació pública representa una part molt important del 
pressupost municipal. El seu ús estratègic com a política pública és del tot rellevant 
per a promoure una economia més social i sostenible. 
 

- Impulsarem polítiques de contractació de personal que siguin transparents i 
objectives. 
 

- Establirem clàusules socials i ambientals en la contractació. 
 

- Exercirem una contractació i compra pública ètiques, evitant empreses establertes 
en paradisos fiscals o que contribueixin a la venda d’armes. 
 



PROGRAMA ELECTORAL 2019 
PARTICIPATIU AMB LES PROPOSTES DELS VEÏNS I VEÏNES 

Pàgina 8 de 28 

- Prioritzar la contractació pública amb empreses cooperatives, establint criteris i 
condicions pel que fa als drets laborals, amb l’objectiu que els bens i serveis 
municipals es gestionin amb control ciutadà i amb treballadors del poble o l’entorn 
immediat. 
 

- Exigirem a les empreses contractistes les millors condicions laborals, el 
compliment de condicions de respecte al medi ambient i la garantia de la igualtat 
de gènere, i donarem prioritat a les empreses socials. 
 

- Impulsarem la contractació amb petites i mitjanes empreses a través de la divisió 
dels grans contractes en lots més petits. Per evitar el problema de la morositat de 
les grans empreses amb les petites, es promourà el pagament directe al proveïdor 
quan el contractista principal incorri en morositat. 
 

- Assolirem un valor del 25% de la contractació pública municipal executada total o 
parcialment per empreses i entitats pertanyents al model econòmic cooperatiu 
d’economia social i solidària. Incrementarem la contractació reservada per la 
inserció laboral de persones discapacitades i en situació d’exclusió social. 
 

- Establiment del departament o càrrec/s responsables de contractació, encarregats 
de fer les contractacions i licitacions i de fer el seguiment de l’execució dels 
contractes. 
 

- Incorporarem la participació d’associacions i entitats ciutadanes en el seguiment i 
el control de l’execució dels contractes concessionals i en els de serveis a les 
persones, i preveurem la seva participació en els processos de selecció de la millor 
oferta. 
 

- Publicarem regularment les dades més significatives dels contractes públics, 
facilitant la informació i el control de les inversions públiques a la ciutadania. 
 

- Desburocratitzarem els processos legals, en aquests moments molt llargs i feixucs, 
per tal d’afavorir projectes i iniciatives agroecològiques locals. 
 

- Compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de 
béns electrònics. 

 

- Crearem i impulsarem una moneda local amb els comerços del poble, per tal de 
promoure el comerç de proximitat, seguint els exemples d’altres municipis on s’ha 
implementat. 
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IGUALTAT 
 

Volem un poble feminista, alliberador i intercultural. Per això la perspectiva de les 

diversitats està present transversalment en tot el nostre programa, amb propostes 

que podreu trobar en tots els blocs, com ara urbanisme amb visió de gènere, tallers 

contra l'LGBTI-fòbia o impulsar una xarxa comunitària antirumors, i també amb 

propostes específiques en aquest apartat. 

 

Diversitats 
- Desenvolupar protocols efectius contra les discriminacions i les agressions 

masclistes, LGBTIfòbiques, racistes, xenòfobes i altres, a les festes i activitats, a 

l’espai públic, en els centres educatius, a l’administració, en l’àmbit laboral... 
 

- Facilitar les eines per poder denunciar amb garanties de seguretat qualsevol 

agressió, discriminació i violència masclista, LGBTIfòbica, racista, xenòfoba o 

altres formes d’odi, així com garantir el seguiment i resolució de les denúncies. 
 

- Visibilitzar la diversitat, representant persones i famílies diverses en la publicitat 

institucional. 
 

- Implementar campanyes de difusió i de sensibilització sobre les realitats diverses 

que conviuen, educant en el respecte a la diversitat, i amb una mirada 

interseccional que tingui en compte les dobles discriminacions. 
 

- Establir a l’Ajuntament una àrea o departament d’igualtat, feminismes i LGTBI, 

amb personal específic a càrrec d’aquestes qüestions. 

 

Feminismes 
 

- Fomentar el llenguatge inclusiu, donant exemple des de la pròpia administració en 

el seu ús diari i en les relacions amb la ciutadania, així com amb la difusió de guies i 

indicacions al respecte. 
 

- Garantir que l’espai públic sigui segur i ben il·luminat, eliminant els racons foscos i 

evitant les avaries contínues. 
 

- Incrementar les parades dels autobusos a la nit, per tal d’evitar caminar llargues 

distàncies a les fosques. 
 

- Permetre que els autobusos s’aturin a demanda per deixar baixar les dones el més 

a prop possible de casa. 
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LGBTI 
 

- Ampliar els tallers contra l’LGBTI-fòbia a les aules, estenent-los a més edats i cicles 

educatius, per tal que l’educació en la diversitat comenci des de l’inici de les 

etapes escolars. Realitzar-ne per a tota la comunitat educativa, amb tallers per al 

professorat i el monitoratge i xerrades obertes a les famílies. 
 

- Organitzar actes, xerrades i tallers oberts a tota la ciutadania, en espais públics, i 

campanyes de sensibilització, per tal d’incrementar la conscienciació social. 
 

- Incrementar la formació a treballadors i treballadores municipals inclosa la policia 

local, així com a entitats esportives i culturals en el marc de les activitats pel dia 

contra l’LGBTI-fòbia en l’esport. 
 

- Atenció individualitzada i discreta per a consultes i casos d’assetjament, garantint 

l’anonimat quan es demani, disponible als espais educatius i per telèfon i 

internet. Amb professionals i persones amb situacions o experiències similars. 

 

Interculturalitat 
 

- Organitzar i donar suport a festes i tradicions de les diferents cultures que formen 

part del poble, així com festes i activitats interculturals per celebrar la riquesa de la 

diversitat. 
 

- Impulsar xarxes antirumors des de la comunitat, desmuntant estereotips a partir 

de campanyes de conscienciació, xerrades i tallers als centres educatius i als espais 

públics i de lleure, activitats que facin participar els veïns i les veïnes com ara 

sessions de cinefòrum, teatre-fòrum, creació audiovisual i musical... 
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SERVEIS A LES PERSONES 
 

Des de Crida Premià de Dalt centrarem els nostres esforços perquè tots els habitants 

del poble puguin assolir el seu benestar: un veritable accés a l’habitatge, la feina, la 

cura per a les persones grans i amb dependència, l’educació, la sanitat, la cultura, 

l’esport i el medi natural; en una relació de respecte i solidaritat amb els seus veïns i 

veïnes.  

Crida Premià de Dalt treballarà per a una societat justa, equitativa, inclusiva, i 

respectuosa, condició sine qua non per a tenir un poble lliure i solidari. 

 

Serveis socials i salut 
 

- Elaborarem una diagnosi de les necessitats socials i de salut de la població per tal 

de dissenyar un pla integral de prevenció, promoció i cobertura social, sanitària i 

de salut comunitària. 
 

- Incrementar els recursos humans, tècnics i econòmics per als serveis socials. 
 

- Incrementar la formació per als i les treballadores de serveis socials. 
 

- Impulsar la participació de les persones que reben atencions i serveis. 
 

- Implementar bústies de suggeriments i queixes en tots els serveis, i garantint-ne la 

resposta i el seguiment, i que es tinguin en compte les aportacions. 
 

- Instaurar l’Escola de Salut, com a espai per informar, formar i educar la població 

sobre temes de salut, amb la participació d’educadors/es, de persones expertes en 

diferents matèries i de treballadors/es de l’àmbit de la salut, especialment dels qui 

treballen al municipi. Comptar amb la participació de les persones usuàries del 

servei per decidir i prioritzar els temes a tractar. 
 

- Crear rutes motivadores per a potenciar l’exercici físic, dissenyant i arranjant vies 

que connectin amb Premià de Mar, i habilitant camins rurals circulars amb espais 

de descans en llocs singulars i miradors. Aprofitar camins i rutes existents, i indicar 

les rutes saludables. 
 

- Incentivar els hàbits alimentaris saludables, mitjançant tallers i xerrades, àpats 

populars, i garantint àpats en companyia a les persones que ho necessiten. 
 

- Augmentar el nombre de desfibril·ladors a la via pública i en equipaments, i 

disposar-ne en tots els barris. 
 

- Impulsar la creació del CAP al barri Santa Anna. 
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Habitatge 
 

- Farem un Pla d’Habitatge que garanteixi el dret a l’habitatge a totes les persones, 

sobretot les persones joves o en risc d’exclusió social, a partir de la diagnosi 

detallada de la situació actual. 
 

- Garantir la reserva del 30% d’habitatge social en noves promocions i grans 

rehabilitacions. 
 

- Procurar habitatge social per mitjà dels instruments que té a l’abast el municipi 

(dret de tempteig i retracte, reduir l’IBI als pisos destinats a lloguer social). 
 

- Establir a l’Ajuntament una àrea o departament d’habitatge, amb al menys un/a 

tècnic/a d’habitatge. 
 

- Implementar una oficina d’habitatge permanent per atendre consultes, 

reclamacions i situacions d’emergència de forma ràpida i efectiva, oferint un servei 

d’assessorament, suport i orientació a persones que es puguin trobar en situacions 

de pèrdua d’habitatge o de dificultats per accedir-hi. 
 

- Cens públic i actualitzat d’habitatges buits. 
 

- Gravar els habitatges buits (permanentment desocupats durant més de 2 anys 

continuats) per fomentar que es destinin a lloguer social. 
 

- Impulsar i fomentar la masoveria urbana. 
 

- Increment dels habitatges d’emergència social i per a casos de violències 

masclistes. 

 

Acollida 
 

- Garantir espais i acompanyament a les persones nouvingudes, treballant 

conjuntament amb les entitats socials i amb el veïnat. 
 

- Establir protocols clars que garanteixin a tota persona el dret a l’empadronament i 

per tant l’ús dels serveis que hi van associats. 

 

Educació 
 

- Impulsar projectes coeducatius al poble i als seus centres i espais educatius, tant 

respecte al que es fa a les aules com al que fa l’alumnat a les hores lliures, i també 

pel que fa a la distribució dels espais dels centres i dels seus patis. 
 

- Promoure tallers als centres educatius sobre temes diversos: medi ambient, 

respecte a les diversitats i contra les discriminacions, salut reproductiva i sexual 

(amb una visió que inclogui la diversitat sexual i de gènere, i amb la participació del 

personal sanitari del poble). 
 

- Comptar amb l’alumnat per definir les activitats a programar, escoltant i atenent 

les seves preferències i interessos. 
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- Implementar la figura d’educadors/es de carrer, treballant en xarxa amb l’equip 

d’educadors/es socials que caldrà incrementar, així com amb els centres 

educatius, les entitats de lleure i el Punt d’Informació Juvenil La Fletxa. 
 

- Garantir l’accés a l’escola bressol pública per a tots els infants, ajustant les quotes 

a la capacitat adquisitiva de cada família, i eximint-ne el pagament en casos 

d’exclusió social. 
 

- Creació de l’Aula d’Extensió Universitària per a persones adultes i grans, apostant 

per una educació i formació continuada al llarg de totes les etapes de la vida, 

pública i gratuïta, i que compti amb la col·laboració de les entitats del poble i amb 

la participació de les persones que rebin el servei per decidir l’itinerari formatiu. 
 

- Portar a terme una gran diversitat de cursos, formacions i xerrades, públiques i 

gratuïtes i en col·laboració amb entitats del poble, sobre temes d’interès que els 

propis veïns i veïnes puguin proposar, i diversificant-les per tal que n’hi hagi de 

dirigides a totes les edats (sobre sexualitat, maternitat, consum responsable, 

orientació laboral, mobilitat...) 
 

- Promoure plans educatius amb un enfocament pedagògic divers i heterogeni, que 

combini metodologies més esteses i consolidades amb altres més innovadores i 

contemporànies, transmetent valors i potenciant competències fonamentals con 

la autonomia, la capacitat pel treball individual i pel treball en equip, la creativitat, 

l’esperit crític... 

 

Infància 
 

- Obrir espais on es puguin reunir els infants menors de 5 anys amb les seves mares i 

pares, especialment en els mesos d’hivern. 

 

- Combatre la pobresa alimentària garantint àpats a tothom qui ho necessiti, 

especialment als infants. 
 

- Impulsar projectes de participació infantil, comptant amb els centres educatius i 

les famílies. 

 

Joventut 
 

- Creació d’un espai jove, i garantir que el propi jovent del poble pugui decidir com 

el vol, què hi vol, què necessita i si ho vol autogestionar. 
 

- Donar veu a les persones joves del poble, mitjançant la creació del Consell de 

Joventut per tal que puguin decidir quin poble volen. 
 

- Donar oportunitats d’emancipació als i les joves, facilitant l’accés a l’habitatge i les 

oportunitats laborals. 
-  

- Promoure la contractació de joves a empreses municipals i entitats del 
poble (establint un percentatge de places). I amb la creació d’una borsa 
de treball juvenil on es publiquin les ofertes de treball de les entitats del 
poble així com de les empreses locals i de municipis veïns. 
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- Donar un espai digne i adequat al Punt d’Informació Juvenil La Fletxa, i ampliar-ne 

els recursos i els serveis, treballant en xarxa amb entitats com el Cau, així com 

reforçant la col·laboració amb els centres educatius. 
 

- Beques per al transport dels i les joves estudiants. 
 

- Creació i foment d’oci alternatiu al municipi. 
 

- Impulsar diferents parades al bus per anar a zones d’oci nocturn, que faciliti el seu 

ús per part de joves de tots els barris 
 

- Obrir més espais a diferents barris per l’estudi i treballs dels i les estudiants, 

sobretot en època d’exàmens, reforçant els horaris ampliats. 
 

- Reforçar, ampliar i diversificar els patis oberts i els seus usos. 
 

- Realitzar grafittis per part dels i les joves, amb ajut de persones expertes, de 

manera que ells i elles mateixes aprenguin i facin el grafitti i quedin diferents 

dissenys a la paret corresponent, obrint el concurs, la participació i la visualització 

de l’art dels i les participants. Fer-ho a diferents barris. 

 

Persones grans i propostes intergeneracionals 
 

- Impulsar el programa Radars, iniciativa d’acció comunitària per detectar i 

acompanyar persones que viuen i se senten soles. 
 

- Rebaixar l’edat de la targeta de transport gratuïta als 60 anys. 
 

- Creació d’espais per a persones grans però oberts a activitats amb persones joves, 

i on es puguin també realitzar àpats saludables en companyia per combatre la 

solitud i garantir l’alimentació a totes les persones que no tinguin cobertes les 

seves necessitats. 
 

- Treballarem per l’establiment d’un centre de dia amb habitatges tutelats i amb 

serveis, així com un centre residencial, analitzant amb els pobles veïns el seu 

establiment de forma mancomunada. 
 

- Fomentar la participació de les persones grans, mitjançant la creació del Consell 

de les Persones Grans i l’inici del projecte de poble amigable amb les persones 

grans, començant per una diagnosi participativa en què aquestes persones puguin 

identificar i analitzar els aspectes que faciliten o dificulten la vida quotidiana de 

les persones a mida que van envellint, per després pensar-hi solucions. 
 

- Realitzar activitats intergeneracionals en centres educatius, casals i altres espais i 

equipaments públics, organitzades conjuntament entre persones de diferents 

edats, per tal de compartir i enriquir-se mútuament a partir de les mirades i 

experiències de cada edat. Comptar amb les entitats de persones joves i grans. 

- Horts urbans per a persones grans i intergeneracionals, amb formació en 

agricultura ecològica. 
 

- Reducció de taxes per a persones grans amb ingressos molt reduïts. 
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OCI I CULTURA 
 

Donarem suport, eines i recursos a tots els col·lectius i entitats que participen en les 

activitats d’oci, cultura i esport. Treballarem al seu costat per fer una programació per a 

totes les edats i tots els barris de Premià de Dalt. Protegirem el nostre ric patrimoni 

cultural i natural. Vetllarem  per conservar-lo i millorar-lo. 

 

Solidaritat i cooperació 
 

- Destinar el 0,7% del pressupost a projectes de solidaritat i cooperació, tal com 

demanen les ONG. 
 

- Garantir a les entitats del poble que tinguin projectes de cooperació i solidaritat un 

suport suficient que els permeti dur-los a terme. 
 

- Impulsar campanyes de sensibilització sobre el que comporta allò que consumim, 

fomentant un consum responsable, ètic i solidari. 
 

- Treballar amb la banca ètica, i posar els diners de l’Ajuntament en aquesta, deixant 

així de col·laborar amb bancs que vulneren els drets humans i comercien amb 

armes amb països que generen guerres. 

 

Festes i activitats culturals 
 

- Portarem la festa major a tots el barris, descentralitzant-ne les activitats, i en 

garantirem la comunicació amb un bus urbà. 
 

- Distribuirem les activitats culturals per els diferents nuclis del poble. 
 

- Tornarem la Missa Rociera a les seves característiques i ubicació originals. 
 

- Recuperarem els versots i els fantasmots per Carnestoltes, amb la festa del Caldo, 

per donar a conèixer patrimoni i història del nostre poble. 
 

- Activitat a la Caseta dels Reis la Nit de Reis. 
 

- Obrir l’organització de la festa major i les festes dels barris, així com altres 

activitats, als veïns i veïnes i a les entitats, organitzant la festa a partir de les 

preferències de la ciutadania, i fomentant-ne l’autoorganització, amb els suports 

necessaris per part de l’Ajuntament. 
 

- Recuperar la festa de Santa Maria al barri Cotet. 
 

- Fomentar la interculturalitat en les festes i activitats municipals com un element 

enriquidor i integrador, tant en l’objecte de les festes com en l’organització de les 

mateixes. 
 

- Garantirem la continuïtat de l’iftar popular com a celebració d’apropament i 

trobada entre veïns de cultures diverses. 
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- Celebrarem més festes i activitats interculturals, amb elements musicals, 

gastronòmics i altres, fomentant la coneixença mútua entre totes les cultures que 

conviuen al nostre poble. 

- Reprendre la Festa Ibera, posant en valor tot el patrimoni i jaciments del municipi. 
 

- Obrir les fires a una participació més àmplia, permetent parades de voluntariat 

sense ànim de lucre i d’artesans/es no professionals, i eximint-ne aquestes de les 

taxes corresponents. 
 

- Promoure sessions de cinema i cine-fòrum als diferents barris, tant cinema a la 

fresca en els mesos de millor clima, com en espais tancats com l’Espai Santa Anna. 

La programació i les activitats seran decidides pels veïns i les veïnes. 

 

Entitats 
 

- Recolzarem el moviment associatiu com element potenciador de cultura. 
 

- Creació d’un portal d’entitats. 
 

- Establiment d’una taula d’entitats. 
 

- Assessorament a entitats i facilitació dels tràmits, tant a les ja existents com a les 

que es vulguin crear. 
 

- Fomentar la creació de noves entitats i associacions que potenciïn noves activitats 

o manifestacions culturals. 
 

- Fira d’entitats, per compartir, intercanviar i donar-se a conèixer. 

 

Patrimoni 
 

- Revisarem, actualitzarem i ampliarem el Pla Especial de Protecció del Patrimoni 

Arquitectònic i Ambiental, que data de l’any 1990 i requereix d’un major 

aprofundiment i concreció en part de la seva catalogació. 
 

- Conservarem i donarem a conèixer els espais d’interès històric, artístic, cultural i  

natural del municipi (Poblat Ibèric, Cadira del Bisbe, museu, fonts i camins). 
 

- Rehabilitar, posar en valor i donar ús a espais que s’han deixat abandonats com 

l’antic escorxador municipal o la caseta dels reis, dialogant amb la propietat en els 

casos d’edificacions o terrenys no municipals. 
 

- Integrar la pàgina web del museu en la de l’Ajuntament i difondre’n el contingut. 
 

- Millorar i ampliar les instal·lacions del museu, per guanyar espai per més 

exposicions i així poder-les diversificar. 
 

- Difondre i posar en valor el patrimoni arquitectònic present en els jaciments del 

poble. 
 

- Apropar i fer públiques i visibles les intervencions arqueològiques, per difondre i 

ajudar a entendre els jaciments i la història del poble. 
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- Adequar, preservar i mantenir adequadament de forma permanent el poblat ibèric 

de la Cadira del Bisbe. 

- Recuperar i preservar el coneixement sobre les mines d’aigua del poble, i treballar 

per poder-ne fer un ús sostenible, millorant les capacitats d’autoabastiment 

d’aigua. 
 

- Recuperar i difondre la memòria històrica del municipi, mitjançant exposicions, 

xerrades, intercanvi d’experiències entre persones grans del poble i infants i joves. 
 

- Revisar el nomenclàtor dels carrers i places del poble, analitzar l’origen i la història 

de cada carrer i de cada nom, difondre aquesta memòria històrica, i procedir a 

trobar un nou nom si hi ha casos de noms dedicats a persones que haguessin 

vulnerat drets humans o a episodis que els hagin vulnerat. 

Equipaments 
 

- Ampliar l’oferta d’equipaments cívics i culturals, especialment als barris. 
 

- Ampliar i diversificar els usos i les activitats de l’Espai Santa Anna. 
 

- Creació de la Casa d’Entitats. 
 

- Optimitzar, ampliar i fer públics els usos de l’antic Ajuntament, garantint que les 

entitats puguin fer ús sempre de tots els seus espais de forma gratuïta i obrint-lo a 

més usos i a la ciutadania. 
 

Museu: 
- Reforçar-lo, dotant-lo dels recursos adients, d’una promoció adequada i d’una 

programació més completa i àmplia. 
 

- Optimitzar l'espai existent. Que sigui més fàcil donar materials. Fer una crida a la 

població per incorporar materials i poder exposar-los i explicar-ne la història. Arxiu 

de fotografies. Xerrades del museu als barris, història dels barris. Museu enològic. 

Potenciar la memòria històrica. 
 

Biblioteca: 
- Reforçar-la i ampliar els usos, amb aules d’estudi que permetin també fer treballs 

col·lectius amb ordinadors. 
 

- Ampliar i reforçar els horaris, obrint al llarg del dia i ampliant els horaris nocturns. 
 

- Habilitar els espais per a més actes i activitats diverses. 
 

Escola de Música: 
- Ampliar l'oferta de l'escola de música, mitjançant la contractació de nous 

professors per incloure noves especialitats. 
 

- Tarifes progressives. 

Reorientació de l’escola de Música, tant pel que fa a les quotes com per 

l’oferta instrumental, fent-la més assequible i amb una oferta més 
variada i completa per tal de poder fer un servei a tota la població. 
 

Aula de Dansa: 

Reforçar-la i ampliar-ne l’oferta per atraure més gent i un espectre més ampli 

d’interessos. 
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Turisme 
 

- Desenvolupament i promoció d’un turisme de poble, sostenible, integrat i 

respectuós amb el municipi, proper i basat en compartir amb els veïns i veïnes, i 

que sigui beneficiós per a la gent del poble i el comerç local de proximitat. 
 

- Creació d’una oficina de turisme que doni a conèixer, tant a visitants com als 

propis veïns i veïnes, el patrimoni natural, arquitectònic i cultural del municipi i les 

rutes que el connecten, promovent així aquest turisme de proximitat. 
 

- Mantenir el control sobre els habitatges d’ús turístic, vetllar perquè estiguin 

declarats i regularitzats i evitar-ne un excés que afecti la disponibilitat i els preus 

dels lloguers d’habitatges. 
 

- Indicar mitjançant senyalitzacions, i difondre i promocionar les rutes (de 

muntanya, arquitectòniques, històriques) existents al municipi, i crear-ne de 

noves. Difondre els fulletons informatius de les rutes, informar-ne més a través del 

web municipal i les xarxes socials, i donar-les a conèixer a través dels centres 

educatius, programant rutes i activitats. 
 

- Mantenir els miradors de muntanya adequats i en condicions. 

 

Esport 
 

- A Premià de Dalt disposem d’una localització privilegiada per a la pràctica de 

senderisme, trail-running i esports de muntanya. Duent a terme una feina de 

senyalització i promoció dels racons i rutes de la nostra serralada ajudarem a 

promoure aquesta pràctica tant saludable. 
 

- Fomentar el senderisme i el muntanyisme als infants i joves, organitzant activitats 

conjuntament amb els centres educatius i les entitats de lleure. 
 

- La instal·lació d’un rocòdrom horitzontal a una de les parets de l’Institut Valeria 
Pujol o el Pavelló Municipal per a oferir als joves una alternativa original. 
 

- Promocionar els espais d'escalada. 
 

- Promoure la gestió pública, transparent i amb participació ciutadana real dels 
equipaments i espais públics esportius i els serveis que s'hi presten, fomentant 
l'autogestió dels equipaments pels propis usuaris/es amb els ajuts necessaris (en el 
cas de l'skatepark, retornar l'autogestió que tenia l'anterior skatepark que van 
derruir). 
 

- Promoure la informació, el debat i la participació ciutadana en la diagnosi de les 
necessitats, la decisió i planificació de les actuacions, i la seva implementació. Per 
exemple en el cas de la piscina, per determinar col•lectivament l'actuació. 
 

- Fomentar l'esport de base, col·laboratiu, inclusiu i promotor de valors. 
 

- Fomentar la diversitat d’esports i activitats. 
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- Fomentar l'exercici saludable a l'aire lliure, en parcs i entorns naturals, promovent 
caminades saludables per a persones grans i intergeneracionals, i instal·lant 
aparells d'exercicis per a persones grans. 
 

- Formar esportistes, entrenadors/es, tècnics/ques directius/ves contra el 
masclisme, l'LGBTI-fòbia, el racisme, la xenofòbia i qualsevol forma de 
discriminació. Participar activament en les jornades contra l'LGBTI-fòbia a l'esport, 
en la xarxa comunitària antirumors i en altres possibles activitats al respecte. 

 

URBANISME, TERRITORI I SERVEIS 
 

Volem i treballarem per un Premià de Dalt amb un espai urbà, mobilitat i accessibilitat 

pensat per les persones. Elaborarem un Pla de transició energètica, millorarem la gestió 

de residus. La municipalització  del subministrament serà una de les nostres prioritats. 

També la protecció de l’entorn natural, la fauna i flora autòctona i la tinença i cura dels 

animals domèstics 

 

Espai urbà i accessibilitat 
 

- Revisarem i modificarem el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal), 

mitjançant un ampli procés d’informació, debat i participació ciutadana, i en 

coordinació amb els pobles veïns. 
 

- Crearem el Consell Municipal d’Urbanisme, que garanteixi la participació ciutadana 

en totes les actuacions urbanístiques que tinguin lloc al municipi. 
 

- Concretar de forma clara el futur de Can Vilar amb la participació real dels veïns i 

les veïnes, permetent-los opinar, proposar i decidir sobre tots els aspectes que 

considerin. 
 

- Dissenyarem l’espai públic amb perspectiva de gènere, millorarem la il·luminació i 

la seguretat en la via pública. 
 

- Fer el poble més per a vianants que per a vehicles, establint més zones i carrers 

per a vianants. 
 

- Impulsarem l’elaboració del pla d’accessibilitat, de forma participada i comptant 

amb les entitats i persones més afectades, i eliminarem les barreres 

arquitectòniques existents a molts indrets del municipi per on persones amb 

mobilitat reduïda o amb cotxets no poden passar, ja sigui a l’espai públic o als 

equipaments o establiments. Treballant en col·laboració amb els municipis veïns. 
 

- Impulsarem els usos temporals en espais buits que no s’estan utilitzant. 
 

- Reurbanitzarem les places dures per convertir-les en espais tous i verds. 
 

- Instal·larem bancs i arbres als carrers i places per tal de fomentar la relació entre 

les persones. 
 

- Tindrem especial cura perquè les placetes i els espais infantils siguin espais segurs, 

nets, ben distribuïts equitativament i d’especial conscienciació cívica. 
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-  

- Instal·lar lavabos i fonts en els parcs més concorreguts. 
 

- Demanar la col·locació de barreres acústiques als laterals de l’autopista. 

 

Mobilitat 
 

- Impulsarem l’elaboració participativa del pla de mobilitat, treballant en 

col·laboració amb els municipis veïns. 
 

- Ampliarem les parades del Bus Nit en els seu recorregut fins els barris Santa Anna i 

Remei. 
 

- Incrementar els horaris i les parades dels autobusos que passen pel poble. 
 

- Garantirem que el servei de Bus Premià es mantingui, pel servei que dona 

especialment als veïns i veïnes del barri Cotet. 
 

- Demanarem la inclusió de Premià de Dalt en la zona tarifària 1 de l’Autoritat del 

Transport Metropolità. 
 

- Millorarem la mobilitat a peu i en bici i la connexió entre barris i amb els pobles 

veïns. 
 

- Farem carrils bici i aparcaments per bicicletes, i un aparcament per autocaravanes. 
 

- Gestió dels serveis públics de viatgers. Treballar per optimitzar la xarxa actual de 

transport públic i les seves freqüències de pas. També treballar per millorar la 

qualitat del servei de tren de Rodalies. 

 
- Crearem un intercanviador logístic, mancomunat amb els municipis veïns, per a la 

distribució de mercaderies amb vehicles lleugers dins la ciutat. 

 

- Negociarem amb els municipis veïns mancomunar aparcaments dissuasius, amb 

connexió bus interurbà i aparcament de bicicletes protegits. 

-  

Medi ambient i sostenibilitat 
 

- Treballarem i lluitarem conjuntament amb els veïns i veïnes i les entitats 

ecologistes per la defensa del territori i els espais naturals del poble, i per aturar la 

urbanització d’espais com la Cisa i can Nolla i les seves conseqüències per al poble. 
 

- Evitarem la destrucció d’arbres, especialment d’espècies protegides, i del paisatge 

forestal i agrícola, preservant el màxim d’espais naturals al nostre municipi. 
 

- Assegurarem la neteja continuada de tots els boscos i espais verds, i impulsarem 
campanyes de conscienciació per evitar el llançament de residus a la muntanya i 
als espais naturals. 
 

- Garantir que els propietaris de zones forestals compleixen amb la neteja del sota 

bosc i propietat en general. Possibilitat de col·laboració de l'Ajuntament aportant 

ma d'obra amb persones desocupades. 
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- Contractarem el subministrament d’energia elèctrica amb cooperatives de consum 

d’energies renovables com Som Energia. 
 

- Farem un pla de transició energètica per combatre i ajudar a revertir el canvi 

climàtic. 
-  

- Impulsarem un nou model energètic basat en les energies 100% renovables, 

començant per la instal·lació de plaques solars als equipaments públics i 

incentivant amb ajudes a particulars. 

- Promourem l’ús de gots retornables i reutilitzables en les festes i activitats que 

organitzi l’Ajuntament, i fomentarem i ajudarem per tal que les entitats també ho 

facin. 
 

- Apostarem pels sistemes de retorn d’envasos, fomentant així la reducció dels 

residus. 
 

- Facilitar la recollida d’oli de cuina usat, establint-ne punts de recollida. 
 

- Renaturalitzar el poble, instal·lant per exemple hotels d'insectes, per fertilitzar i 

combatre malalties o plagues de forma natural, o casetes per a ocells. 
 

- Apostar per les espècies autòctones i evitar-ne la destrucció. 
 

- Garantir que no s’utilitzi cap producte tòxic ni artificial per fumigar o aplicar 

tractaments. 
 

- Flexibilitzar les limitacions d’aportacions a la deixalleria. Per exemple, pel que fa a 

l’oli de motor, el límit de 10 litres per targeta, quan hi ha veïns que no ho fan 

servir, i altres que tenen diversos vehicles i es passen del topall. 

-  

Propostes agroecològiques 
 

La terra és un patrimoni massa important, potser el més important que té un 

municipi. Cal defensar-la dels interessos especulatius i no es pot deixar a les lleis del 

mercat. La promoció d’una agricultura urbana i periurbana ha de tenir un lloc 

rellevant en el futur de Premià. Per això, proposem fer una important inversió per tal 

d’augmentar la propietat pública de la terra. L’accés a la terra, a més, afavoreix la 

creació de llocs de treball, l’agricultura de proximitat i l’agroecologia. 

 

Els horts urbans són un important patrimoni del municipi. Són imprescindibles per a 

vincular la població amb la terra, ajuden al coneixement dels processos agrícoles, 

afavoreixen la vida comunitària i aturen l’especulació del sòl urbà tot acostant la vida 

de la ciutat als processos naturals. 

 

Cal entendre el patrimoni natural del municipi com una riquesa de totes i tots que cal 

conèixer, cuidar i preservar. 

 
- Promourem polítiques públiques per a tenir cura del nostre patrimoni natural. 

 

- Promourem, a través d’accions comunitàries, campanyes de coneixement, 

estimació, gestió i respecte del nostre patrimoni natural, per tal que la ciutadania 

en sigui cuidadora. 
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- Elaborarem un mapa del capital natural del municipi i la identificació dels seus 

recursos naturals, des de la base de la preservació de l’equilibri ecològic dels 

espais. 
 

- Posarem en valor el paper dels productors i productores que apliquen pràctiques 

extensives, agroecològiques i que preserven el capital natural del municipi. 
 

- Recuperarem i protegirem espais agraris al municipi com un actiu territorial 

estratègic dins del planejament urbanístic redefinint els criteris de planificació. 
 

- Fomentarem més espais d’horts urbans, per donar servei a un major nombre de 

veïns i veïnes, impulsant projectes veïnals, treball col·laboratiu entre joves i 

persones grans... 
 

- Reservarem terres urbanes als diferents barris per convertir-les en aquests horts 

comunitaris. 
 

- Aprofitarem finques no utilitzades de titularitat pública o privada per a la creació 

d’horts urbans comunitaris i ecològics, encara que sigui per un ús temporal. 
 

- Fomentarem en aquests horts el manteniment i la reproducció de varietats de 

productes locals.  
 

- Fomentarem l’horticultura urbana ecològica tot promovent campanyes de 

sensibilització, cursos, incentius i amb ajuts públics.  
 

- Impulsarem el valor pedagògic dels horts urbans, tant pel que fa a les pràctiques 

agrícoles com a l’estimació i cures per la terra.  

 

Animals 
 

- Campanyes per censar els animals domèstics. 
 

- Programes de sensibilització i promoció de la cura responsable d’animals, 

conscienciant els propietaris de les seves responsabilitats. 
 

- Posar menys l’èmfasi en les prohibicions pels gossos, i més en assegurar que els 

propietaris actuïn amb respecte. 
 

- Bústia de queixes, suggeriments, denúncies de maltractaments i abandonaments… 

(el defensor de l'animal). 
 

- Festa major amiga dels animals. 
 

- Focs artificials sense soroll. 
 

- Més quantitat i més reposició de les bosses per deposicions dels gossos. 
 

- Xerrades a les escoles sobre adopcions. 
 

- Xerrades sobre veganisme, medi ambient i animals (santuaris, protectores). 
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- Xerrades mensuals o cada dos mesos, amb veterinaris/es (sobre qüestions com la 

processionària, el parvovirus, la leishmània o l’esterilització) i etòlegs (sobre 

reactivitat, socialització, pors, enriquiment ambiental, adopcions). 
 

- Fira d’adopcions amb educadors/es (“agility”, jocs d'agilitat mental). 
 

- Mantenir unes condicions adequades en tots els espais per a gossos (“pipicans”), 

tant pel que fa a les instal·lacions com pel que fa a la salubritat de l’espai. 

 

Subministraments i municipalització 
 

- Municipalitzarem els serveis per garantir l’accés a aigua, llum i internet per a 

tothom, evitant que grans corporacions privades es lucrin amb beneficis de la 

gestió de béns públics bàsics. 
 

- Implantarem serveis d’assessorament energètic que orientin sobre el consum 

d’energia elèctrica, aigua, gas o altres, informin sobre els ajuts disponibles i sobre 

les alternatives de consum ètic i responsable, i ajudin a realitzar tràmits i gestions 

a qui tingui dificultats per fer-los. Treballant amb l’oficina municipal d’informació 

al consumidor, i difonent l’existència d’aquests ajuts i aquest servei per arribar a 

tothom qui ho pugui necessitar. 

 

Manteniment 
 

- Garantir un manteniment complet, continuat i adequat de tot l’enllumenat públic 

del municipi, que eviti les apagades constants. 
 

- Garantir un manteniment adequat de tots els edificis públics i dels serveis 

corresponents. 
 

- Garantir un manteniment adequat de la via pública a tot el municipi, planificant el 

re-asfaltat dels carrers i l’arranjament de les voreres per no haver d’anar “tapant 

forats” conforme van apareixent punts amb problemes. 
 

- Arreglar i adequar l'espai entre la Riera de Sant Pere i el Carrer Vogi. 
 

- Crear una aplicació per dispositius mòbils des d'on el ciutadà podrà enviar 

fotografies i informació sobre possibles punts negres del municipi per que aquests 

siguin millorats/arreglats. 
 

- Col·locació de cartelleres tradicionals, per tal de millorar l'accés a d'informació i 

expressió, tot fent-ho de manera neta i controlada. 
 

- Col·locació de cartelleres electròniques en punts clau del municipi. 
 

- Col·locar reductors de velocitat i altres mesures en diversos punts del municipi que 

ho requereixen. 

 

- Arreglar el clavegueram i els desguassos dels carrers, que quan plou no funcionen 

correctament. 
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Seguretat 
 

- Treballarem per garantir una policia de proximitat i policia de barri, i agents cívics. 
 

- Incrementar la formació als i les agents d’aquests cossos. 
 

- Garantir la seguretat als espais públics, amb visió de gènere. 
 

- Promourem la creació de grups transversals i interdisciplinars (policia “cívica”, 

assistents socials, professors, pares i mares, psicòlegs, educadors/es socials...) per 

a reconduir situacions de risc i prevenir delictes vinculats al petit robatori, la 

toxicomania i l’assetjament. 
 

- Elaborar i projectar el Pla Bàsic d’Emergències i plans sectorials d’emergència. 
 

- Treballar per aconseguir un cos de policia local que actuï en sintonia amb les 

necessitats del municipi, projectar les competències dels Mossos d’Esquadra i 

implementar eines estratègiques que permetin donar resposta a qualsevol situació 

d’urgència o emergència. 
 

- Garantir la col·laboració entre els diferents cossos policials i cívics i amb la 

ciutadania. 
 

- Creació d’un Consell de Seguretat per informar i donar resposta a la ciutadania per 

part dels cossos policials i cívics en sessions obertes i públiques. 

 

ECONOMIA 
 

Elaborarem un pressupost participatiu, que sigui instrument de canvi i cohesió social, 

que fomenti la economia social i el cooperativisme, amb impostos i taxes més 

progressius com a mesures redistributives. Ens cal un Pla de desenvolupament  econòmic 

local per lluitar contra l’atur, impulsar la creació d’empreses i llocs de treball. 

Desenvoluparem polítiques per defensar/impulsar el comerç de proximitat i 

responsable.  

 

Ocupació i treball 
 

- Crearem vivers d'empreses perquè els emprenedors disposin d'espais i recursos 

compartits i se sentin acompanyats. 
 

- Promourem, Impulsarem i acompanyarem les iniciatives d'activitat agrària, 

especialment les agroecològiques. Reconvertirem l'espai industrial o en desús en 

espai agrícola. 
 

- Impuls de més cursos de formació i amb major varietat, destinats a persones a 

l’atur, autònoms, treballadors/es i petites i mitjanes empreses, i garantir-ne la 

gratuïtat per a persones aturades amb escassos recursos econòmics. 
 

- Ajut i assessorament a l’impuls de cooperatives de persones a l’atur. 
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Pressupost i finançament 
 

- Elaboració de pressupostos participatius. 
 

- Elaboració del pressupost amb perspectiva de gènere i d’emissió de gasos d’efecte 

hivernacle. 
 

- Reducció continuada del pes de la banca tradicional en l’endeutament municipal i 

en els moviments i comptes de l’Ajuntament i la Pinassa, en favor de la banca ètica 

i la banca pública. 
 

- Iniciatives per ajudar al finançament de les petites i mitjanes empreses, com la 

creació d’un fons de crèdit municipal per a aquestes, o l’emissió de bons 

minoristes per a finançar actuacions municipals i que serveixin alhora d’elements 

dinamitzadors de la societat cap a les economies del bé comú. 

 

Impostos i taxes 
 

- Tarifació social com a mesura redistributiva, garantint impostos i taxes més 

progressius i amb bonificacions, reduccions i exempcions a les persones i famílies 

amb menys recursos econòmics. 
 

- Garantir l’accés de totes les persones a la cultura i l’aprenentatge, eximint del 

pagament d’entrades i quotes per a espectacles, cursos o tallers a persones amb 

escassetat de recursos. 
 

- Regular la taxa de recollida d’escombraries per incentivar el reciclatge i la reducció 

de residus. 
 

- Regular les taxes i impostos relatius a vehicles (impost sobre els vehicles de tracció 

mecànica, taxes de zones d’aparcament, guals), per gravar els vehicles més 

contaminants i ajudar a finançar el transport públic. 

 

Economia social i solidària 
 

Paral·lelament a les accions de protecció i impuls del comerç local, cal que a Premià 

impulsem una nova economia centrada en la sostenibilitat de la vida i la resolució 

equitativa de les necessitats humanes, arrelada al territori, que fomenti la diversitat 

econòmica i cultural, i que sigui respectuosa amb el medi ambient. En definitiva, UNA 

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (ESS). 

 
- Transformarem l’organisme de promoció econòmica existent, orientant-lo a la 

promoció de l’ESS, i a la transversalització al conjunt de les polítiques municipals. 
 

- Obrirem el patrimoni públic i els bens comuns urbans i rurals a les iniciatives de 

l’ESS 
-  

- Impulsarem programes propis i donarem suport a programes d’iniciatives de 

l’economia solidària que desenvolupin les capacitats formatives de les persones, 

tant en el sistema educatiu com en d’altres.  
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- Impulsarem programes específics d’assessoria, formació i acompanyament de 

noves iniciatives socioeconòmiques, així com la consolidació de les existents, 

especialment d’aquelles que generin ocupació, preservin i ampliïn els béns 

comuns, i contribueixin a l’equitat de gènere i als drets a les persones migrades.  

 

Cooperativisme 
 

- Impulsarem el cooperativisme i el petit comerç local de proximitat a través de la 

regulació de taxes i impostos i prioritzant la contractació pública amb 

cooperatives. 
 

- Donarem suport a la creació i consolidació de xarxes locals de comercialització 

d’aliments i cooperatives de consum ecològic i local.  
 

- Promourem el cooperativisme per mitjà de la difusió del seu coneixement, 

facilitant l'assessorament, els espais i recursos per a la seva posada en marxa. 

 

Mercats, comerç de proximitat i consum responsable 
 

Cal protegir i impulsar el comerç de proximitat, perquè reforça l'economia i la identitat 

de la ciutat, omple de vida els barris i genera ocupació. Cal, així mateix, incrementar i 

enfortir les opcions per accedir a aliments de proximitat i agroecològics en base a 

circuits i canals curts de comercialització que repercuteixin positivament en l’economia 

local. 

 

- Vetllarem pel manteniment i la consolidació del comerç i de les  petites botigues 

de proximitat, sobretot d’aliments i de productes de primera necessitat, per les 

seves funcions socials i de model comercial. 
 

- Farem tot el possible per a impedir els projectes de grans superfícies, que 

representen un obstacle per els circuits de distribució necessaris per la sobirania 

alimentària. 
 

- Prioritzarem les compres i contractacions amb el petit comerç local de proximitat. 
 

- Promourem les associacions de comerciants en el marc d’un model de 

col·laboració publico-privada que sigui garantia per el comerç de proximitat. 
 

- Treballarem per impulsar i revifar el mercat municipal, a partir d’una diagnosi 

participativa amb els veïns i veïnes i els i les comerciants, per detectar les 

mancances i les dificultats, així com les potencialitats, i trobar solucions per 

millorar-lo. 
 

- Establirem criteris tècnics i polítics dins del funcionament del mercat municipal per 

afavorir la comercialització d’aliments de proximitat i agroecològics. 
 

- Elaborarem un pla de promoció i recolzament als comerços i paradistes de mercats 

que vulguin fer una aposta per la sostenibilitat i el consum responsable. 
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- Impulsarem el mercat ambulant del barri de Santa Anna-Tió, dotant-lo de més 

aparcament disponible, ampliant el nombre de carrers i publicitant i donant suport 

a les accions conjuntes dels paradistes. 
 

- Fomentarem les fires i els mercats ocasionals i d’intercanvi per a dotar de més vida 

el poble i potenciar el comerç responsable i de proximitat 
 

- Promourem mercats de productes de proximitat i agroecològics, i afavorirem la 

venda directa de productors a consumidors. 
 

- Vetllarem pel manteniment i la consolidació del comerç i de les  petites botigues 

de proximitat, sobretot d’aliments i de productes de primera necessitat, per les 

seves funcions socials i de model comercial. 
 

- Posarem en marxa línies de finançament, subvencions públiques i desgravacions 

fiscals per donar suport a iniciatives de producció agroecològica i de proximitat, de 

transició de l’agricultura convencional a l’agroecològica, etc. 
 

- Acompanyarem el comerç de proximitat en l’estratègia de digitalització i 

modernització. 
 

- Treballarem amb les associacions de comerciants per fer més visibles les activitats 

culturals que realitzen. 
 

- Recolzarem els plans estratègics que facin les associacions comercials, 

acompanyant-les en la seva transformació. 
 

- Promourem la incorporació del comerç de barri culturalment divers a les 

estructures associatives. 


