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1. Introducció 
 

L’any 2021, l’Ajuntament de Premià de Mar ha organitzat la quarta edició del procés de 

Pressupostos Participatius amb l’objectiu que la ciutadania proposi i decideixi el destí de 

500.000 euros del pressupost municipal dels anys 2022 i 2023. 

 

Dels 500.000 euros del pressupost participatiu, 300.000 euros es destinaran a propostes grans 

(de 50.000 a 150.000 euros) i 200.000 euros a propostes petites (de menys de 50.000 euros).  

 

El procés s’estructura en diverses fases: 

- Informació i presentació de propostes 

- Validació tècnica de les propostes 

- Tallers de debat ciutadà (novetat en aquesta edició) 

- Votació de 30 propostes finalistes 

- Execució de les propostes més votades. 

 

 

El present informe explica el desenvolupament i els resultats de la fase Tallers de debat 

ciutadà.  

 

Els tallers tenien un doble objectiu: 

- Rendir comptes de les propostes presentades i de la validació tècnica (nombre de 

propostes, nombre de propostes acceptades, no acceptades i els motius). 

- Presentar, debatre, re-elaborar i prioritzar les propostes de forma consensuada, amb 

l’objectiu que les que accedeixin a la fase de votacions es construeixin a partir de la 

deliberació conjunta i passin de ser propostes individuals a ser col·lectives. 

 

En total s’han celebrat 4 tallers de debat ciutadà (Medi Ambient i Sostenibilitat, Mobilitat i 

Accessibilitat, Espai Públic i Equipaments, Ciutat i Persones) que han permès treballar 55 

propostes i prioritzar-ne 30.  

 

En els tallers s’ha convocat les persones proposants (han participat un total de 17 persones), els 

membres del Grup Motor dels Pressupostos Participatius (4 persones algunes de les quals han 

repetit en diferents tallers) i personal tècnic de l’Ajuntament per explicar les valoracions 

tècniques de les propostes i resoldre dubtes (han participat 4 tècnics i tècniques).  
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Relació de Tallers participatius 

 

 

Els tallers s’han celebrat del 22 al 30 de juny de 18h a 19.30h a l’auditori de l’Ajuntament.  

 

 

2. Desenvolupament dels tallers 
 

A continuació s’explica el disseny i el desenvolupament dels tallers participatius:  

 

- Benvinguda i presentació. La tècnica de participació ciutadana de l’ajuntament i la tècnica 

externa expliquen les fases del procés participatiu, les accions realitzades fins a aquesta 

data i l’objectiu del taller de debat i priorització de propostes.  

 

Es rendeixen comptes de la valoració de les propostes presentades realitzada pels serveis 

tècnics municipals. S’explica el nombre de propostes presentades, la seva classificació, el 

nombre de propostes acceptades, no acceptades i els motius pels quals no s’accepten. A 

continuació es presenta l’objectiu  

 

- Exposició de les propostes vàlides relacionades amb l’àmbit del taller. Les persones 

proposants expliquen la proposta i raonen perquè creuen que beneficia el poble. Els 

participants poden fer preguntes. El personal tècnic de l’Ajuntament poden fer aclariments. 

 

- Debat en plenari. S’obre un debat entre els participants amb l’objectiu de parlar de les 

propostes i valorar-les a partir dels criteris exposats a l’inici.  Els participants disposen d’una 

fitxa vinculada a cada proposta per a fer comentaris/preguntes... 

 

El debat s’orienta a partir dels següents principis: 

- Visió de ciutat i equilibri territorial 

- Inclusió social i diversitat 

- Sostenibilitat ambiental i equitat social i de gènere 

- Nombre de necessitats satisfetes 

TALLERS TOTAL 
PROPOSTES  

PRESENTADES 

PROPOSTES A 
PRIORITZAR 

ASSISTÈNCIA 

MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 
(22 de juny) 

12 6 5: 1 persona que presenta 3 
propostes 
4 membres del Grup Motor 

MOBILITAT I 
ACCESSIBILITAT 
(28 de juny) 

17 9 9: 5 persones proposants  i 
4 membres del Grup Motor 

ESPAI PÚBLIC I 
EQUIPAMENTS 
(29 de juny) 

16 9 9: 5 persones proposants  i 
4 membres del Grup Motor 

CIUTAT I PERSONES 
(30 de juny) 

10 6 8: 6 persones proposants  i 
2 membres del Grup Motor 
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- Impacte en la població afectada 

- Durabilitat dels projectes d’inversió 

 

- Priorització de les propostes. Al final es demana als participants que votin individualment 

les propostes que consideren més prioritàries per al municipi tenint en compte els criteris 

anteriors (eina utilitzada per a la votació: Mentimeter). El nombre de propostes a prioritzar 

a cada taller varia en funció del nombre de propostes a debatre. 

 

- Tancament. Com a conclusió, s’especifica el llistat definitiu de propostes i s’avalua el taller. 

 

 

  

Taller Medi ambient i sostenibilitat. 22 de juny de 2021 Taller Mobilitat i accessibilitat. 28 de juny de 2021 

Taller Ciutat i Persones. 30 de juny de 2021 Taller Espai públic i equipaments. 29 de juny de 2021 
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3. Propostes escollides 
 

PROPOSTES GRANS (DE 50.001 A 150.000 EUROS)    11 PROPOSTES 

- Millores de neteja a les platges.  60.000 € 

- Eliminar els pals de telefonia i electricitat que hi ha a les voreres.  100.000 € 

- Fer passos de vianants adaptats, arranjar i ampliar voreres a la zona de Can Pou. 120.000 €  

- Millores a la carretera de Vilassar de Dalt per evitar els encreuaments perillosos. 80.000 

€             

- Pacificar la Gran Via des del carrer de la Plaça fins a la zona de la Salle. 120.000 € 

- Premià 100% accessible (passos de vianants i voreres). 150.000 €               

- Vorera ampla a l'entrada de Premià de Mar fins a la zona de Can Fitó. 60.000 € 

- Fer accessible el pas de vianants de la platja de Llevant. 120.000 € 

- Tots a la fresca - Espais d'ombra per a petits i grans.  60.000 €      

- Creació de l'Espai Salut Comunitari PDM.  60.000 € 

- Xarxa d’Internet comunitària. 150.000 € 

 

PROPOSTES MITJANES I PETITES (DE MENYS DE 50.000 EUROS)   19 PROPOSTES 

- Campanya per a un ús responsable dels residus plàstics.  40.000 € 

- Cicle de xerrades sobre temes mediambientals i salut. 6.000 € 

- Col·locar nius per a ocells a tot el poble. 15.000 € 

- Estudi sobre radiacions electromagnètiques a Premià de Mar. 30.000 € 

- Endurir les sancions a les finques la vegetació de les quals envaeix l’espai públic 5.000 € 

- Abaratir el transport públic. 30.000 € 

- Zona vermella d'aparcament (gratuïta 24 h residents) als carrers d'accés al Port. 20.000 € 

- Adequació de l’enllumenat públic en zones fosques del municipi. 40.000 € 

- Eliminació de cablejat aeri  50.000 € 

- Font d'aigua potable a la plaça del Dr. Ferran. 5.000 € 

- Instal·lació de lavabos públics a punts estratègics del poble. 5.000 € 

- Manteniment de les pintures dels túnels soterrats d’accés a les platges. 24.000 € 

- Millora de l'enllumenat públic del Parc El Palmar. 25.000 € 

- Millorar la seguretat de les tarimes a l'Espai Amistat i de les tarimes municipals. 5.000 € 

- Reparar o substituir l'enllumenat del Passeig Marítim.  40.000 € 

- Networking professional a Premià de Mar. 2.000 € 

- Suport humà i material per a joves amb diversitat funcional de Premià de Mar per a 

sortides de lleure. 24.000 € 

- Tallers d’empoderament feminista, educació sexual integral i prevenció de violències 

masclistes en escoles i espais socials del municipi. 10.000 € 

- Música en Viu a Premià de Mar. 40.000 € 
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4. Relatoria dels tallers 
 

En aquest capítol es presenten les conclusions i les propostes escollides a cada taller. 

 

4.1. Taller 1. Medi Ambient i Sostenibilitat  
 
El Taller per a debatre i prioritzar les propostes de l’àmbit de Medi Ambient i Sostenibilitat es va 

celebrar el dimarts 22 de juny a les 18h a l’auditori. Va comptar amb la participació d’una 

persona proposant que va presentar 3 propostes, quatre membres del Grup Motor, la tècnica 

de medi ambient, la tècnica de participació ciutadana i una facilitadora externa. 

 

En total es van presentar les 12 propostes acceptades de l’àmbit de Medi Ambient i 

Sostenibilitat. Després de la presentació, resolució de dubtes i debat, cada persona va poder 

votar les quatre propostes que consideraven més importants per a Premià de Mar. A la votació 

hi hagué un empat en dues propostes que es van acabar de treballar i resoldre amb el grup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propostes escollides  

 

id 

 

Títol  
Valoració 
econòmica 

10157 
 
MS.2 Campanya per a un ús responsable dels residus plàstics 

40.000 € 

10156 
 
MS.3 Cicle de xerrades sobre temes mediambientals i salut 

6.000 € 

10192 
 
MS.4 Col·locar nius per a ocells a tot el poble 

15.000 € 

10154 
 
MS.5 Estudi sobre radiacions electromagnètiques a Premià de Mar 

30.000 € 

9978 
 
MS.10 Millores de neteja a les platges  

60.000 € 

Part 9946 
 
MS.11 Multes a vegetació de finques privades que van a voreres   

5.000 € 

 

 

 

 



 
 
 

 

8 

 

1. MS.2 Campanya per a un ús responsable dels residus plàstics 

 

Descripció original: Després que s’hagi fet públic per diferents mitjans que els plàstics que 

reciclem amb esforç cada dia des de fa anys fan cap al mar, amb les conseqüències que això 

comporta per al planeta, proposem: una campanya per substituir els envasos de plàstic per 

materials biodegradables, incloent els comerços; un seguiment per part de l’Ajuntament de la 

destinació dels residus plàstics que es reciclen; i afavorir la transformació dels plàstics reciclats 

en productes de nou ús.      (Entitat Sobirania i Salut)        

Comentaris tècnics al taller: La tècnica de medi ambient explica que caldria reformular la 

proposta perquè l’Ajuntament no pot incidir en comerços o empreses privades. Tanmateix, es 

podrien fer campanyes per minimitzar residus i reduir envasos d’un sol ús; també es podria 

reduir el plàstic en les activitats de l’ajuntament. Explica que s’està treballant en la implantació 

de contenidors intel·ligents amb lectors per potenciar el reciclatge especialment de la fracció 

orgànica (prova pilot a una zona del municipi); es bonificarà les persones que reciclen.  

Pressupost aproximat: 40.000 euros 

Referència a la plataforma Decidim: 10157 

 

2. MS.3 Cicle de xerrades sobre temes mediambientals i salut. 

 

Descripció original: Cicle de conferències per sensibilitzar i informar sobre temes d’interès per 

a una vida més saludable i sostenible, com per exemple: plantes medicinals, horts urbans i 

cultius al balcó, alimentació per a millorar el sistema immune, gestió dels nostres residus, com 

ens afecten les radiacions de l’entorn, quin efecte tenen els medicaments, què ens aporta l’aigua 

de mar, etc.          

Comentaris tècnics al taller: Concretar la proposta en un cicle de 4 conferències. La tècnica de 

medi ambient explica que des de l’Ajuntament s’organitzen xerrades però que es podrien 

ampliar i treballar nous temes que s’acabarien de decidir en el cas que la proposta surti escollida 

a la votació final.  

Pressupost aproximat: 6.000 euros 

Referència a la plataforma Decidim: 10156 

 

3. MS.4 Col·locar nius per a ocells a tot el poble 

 

Descripció original: Posar nius i refugis per a tots els ocells que viuen al poble. Falciots, 

mallerengues, orenetes i altres. Posar caixes per a rat penats per evitar mosquits. Oferir aquest 

nius i refugis a totes les escoles i institut del poble. Posar-ne especialment als edificis públics. 

Comentaris tècnics: Ampliar en 25 casetes niu els que ja hi ha distribuïts pel municipi. La 

proposta està en consonància amb el Pla Director de Verd Urbà. Es considera una bona idea que 

les escoles col·laborin amb el projecte de nius. 

Reformulació: Igual que la proposta original però afegint que s’amplia a 25 casetes niu. 

Pressupost aproximat: 15.000 euros 

Referència a la plataforma Decidim: 10192 
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4. MS.5 Estudi sobre radiacions electromagnètiques a Premià de Mar 

 

Descripció original: Davant l’existència del Pla Nacional 5G, que preveu estendre aquesta 

tecnologia pel nostre territori, es proposa fer un estudi sobre els efectes de les radiacions 

electromagnètiques no ionitzants sobre la salut i el medi ambient. Es tracta de constatar a 

Premià de Mar, municipi amb molta densitat de població, el que ja s’ha investigat en altres zones 

i conèixer quin és l’estat de saturació de les radiacions electromagnètiques al nostre municipi.  

(Sobirania i Salut) 

Pressupost aproximat: 30.000 euros 

Referència a la plataforma Decidim: 10154 

 

5. MS.10 Millores de neteja a les platges 

 

Descripció original: Incrementar la neteja a la temporada de bany a les platges ;sobre tot el cap 

de setmana venen moltes persones d'altres municipis ;moltes vegades fan pícnic a les zones 

adjacents a les platges generen molt residus que acaben els carrers per que les papereres estan 

molt plenes i es insuficient el seu buidatge . 

Comentaris tècnics: S’explica que la neteja de les platges de Premià s’organitza per franges 

temporals (temporada alta, mitja i baixa). Caldria que el sistema de neteja de platges estigués 

actiu tot l’any (com si sempre fos temporada alta). Això millorarà amb el nou contracte de neteja 

previst per al 2023. 

Reformulació:  Incrementar la neteja de platges durant la temporada d'estiu, especialment els 

caps de setmana quan se'n fa un ús més intensiu. Sovint, grups de persones fan pícnic a les zones 

adjacents a les platges, generant molt residus que acaben els carrers perquè les papereres estan 

molt plenes i el seu buidatge és insuficient. 

Pressupost aproximat: 60.000 euros 

Referència a la plataforma Decidim: 9978 

 

6. MS.11 Multes a vegetació de finques privades que van a voreres  (part de la proposta 9946. 

“Accesibilidad y mejora de las  aceres”)aceres”) 

 

Descripció original: Endurecer las multas para el corte y mantenimiento de setos y vallados, 

insistiendo en aquellos que están en calles estrechas. 

Reformulació: Nova ordenança per endurir les sancions tenint en compte que cada vegada hi 

ha més casos de particulars que no poden els arbres o arbustos que afecten les voreres.  

Pressupost aproximat: 5.000 euros 

Referència a la plataforma Decidim: 9946 (part) 
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4.2. Taller 2. Mobilitat i Accessibilitat  
 

El Taller per a debatre i prioritzar les propostes de l’àmbit de Mobilitat i Accessibilitat es va 

celebrar el dilluns 28 de juny a les 18h a l’auditori. Va comptar amb la participació de 5 persones 

proposants que van presentar 7 propostes, quatre membres del Grup Motor, el cap de serveis 

territorials, la tècnica de participació ciutadana i una facilitadora externa. 

 

En total es van presentar les 17 propostes acceptades de l’àmbit de Mobilitat i Accessibilitat 

(una de les quals es va incorporar com acceptada en el mateix taller). Durant el debat es va 

decidir ampliar el pressupost d’una d’elles (MA12) passant de 80.000 euros a 150.000 euros. 

 

Després de la presentació, resolució de dubtes i debat, cada persona va poder votar les sis 

propostes que consideraven més importants per a Premià de Mar. A la votació hi hagué un 

empat que es va treballar i resoldre amb el grup.  

 

 

 
Propostes escollides  

 
id 
 

 Títol 
 

Cost 
 

9964 

 
MA.1 Abaratir el transport públic 

30.000 € 

9946 (part) 

 
MA.4 

Eliminar els pals de comunicacions i electricitat de les 
voreres.  

100.000 € 

10039 
i part 9950 

 
MA.5 

Fer passos de vianants adaptats, arranjar i ampliar voreres 
Can Pou 

120.000 € 

9969, 10179 

 
MA.6 

Millores a la carretera de Vilassar de Dalt per evitar els 
encreuaments perillosos 

80.000 € 

10079 

 
MA.9 Pacificar la Gran via des del carrer de la Plaça fins la Salle 

120.000 € 
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10164, part 9946, 

part 10207, part 

10039. 

 
MA.12 

Premià 100% accessible (passos de vianants i voreres) 
 
 

150.000 € 

10139  

 
MA.14 Vorera ampla a l'entrada de Premià de Mar fins a Can Fitó 

60.000 € 

10182 

 
MA.16 

Zona vermella d'aparcament (gratuïta 24 h residents) en els 
carrers d'accés al Port 

20.000 € 

10038 
 
 

MA.17 
Fer accessible per persones amb mobilitat reduïda el pas a 

la platja de Llevant. 
120.000 € 

 

 
1. MA.1  Abaratir el transport públic 

 

Descripció original: Per tal de promoure l'ús del transport públic i així reduir fums i sorolls 

l'ajuntament podria abaratir i/o subvencionar per als premianencs i premianenques el cost del 

bitllet de rodalies o de la xarxa d'autobusos urbans/interurbans. Tal i com han fet altres 

ajuntaments (per exemple el cas del Baix Llobregat adherint el seu territori a la mateixa zona 

TMB que Barcelona).Tenint en compte l'imminent alliberació del peatge, en contra pot 

augmentar força el tràfic urbà i aquesta mesura ajudaria. 

Comentaris tècnics:  S’accepta la part de subvencions per al transport públic. Però el canvi de 

zona ATM no és competència municipal i implica a altres municipis. S’explica que la gratuïtat de 

l’autobús no és compatible amb la integració tarifària. Està en procés de revisió. 

Reformulació: Subvencionar el preu del bitllet de rodalies o de la xarxa d’autobusos 

urbans/interurbans als premianencs i premianenques, amb l’objectiu de promoure l’ús del 

transport públic i reduir fums i sorolls. 

Pressupost aproximat: 30.000 € 

Referència a la plataforma Decidim: 9964 

 

2. MA.4 Eliminar els pals de comunicacions i electricitat de les voreres (part de la proposta 

9946. “Accesibilidad y mejora de las  aceras”) 

 

Descripció original: Eliminar postes de comunicaciones y electricidad en las calles estrechas u 

obligar a las compañías que lo hagan. Facilitar el paso para sillas de ruedas, carros de bebes y 

mejorar el tránsito de peatones en aquellas calles que ahora es difícil pasar por ellas. 

Comentaris tècnics / reformulació: S’hauria de fer un inventari dels punts crítics tenint en 

compte el pla d’accessibilitat existent (identificar voreres entorn d’escoles, instituts, residències, 

etc.). 

Pressupost aproximat: 100.000 € 

Referència a la plataforma Decidim: 9946 (part) 

 

 

3. MA.5 Fer passos de vianants adaptats, arranjar i ampliar voreres (es concreta la zona: Can 

Pou). Es fusionen dues propostes (10039 i 9950) 

 

Descripció original:  

- Molts passos de vianants no estan arranjats, o no tenen el desnivell o aquest no coincideix 
amb el pas de zebra. Per a les persones amb mobilitat reduïda pot representar no poder 
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sortir de la seva illa. La proposta és per tot el poble i molt especialment a la zona de Can 
Pou on hi ha un sociosanitari, centres educatius i és una zona molt oblidada (et pots trobar 
un pas de vianants sense desnivell, amb una vorera estreta i amb el pal de la llum enmig). 
(10039). 

- Pas de vianants i carril bici a Can Pou (9950 – part pas vianants). 
Reformulació: Condicionar els passos de vianants i les voreres de la zona de Can Pou perquè 

siguin accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda. A la zona de Can Pou, on hi ha 

centres educatius i un sociosanitari, hi ha passos de vianants sense desnivell, voreres estretes 

amb pals d’electricitat al mig.  

Pressupost aproximat: 120.000 € 

Referència a la plataforma Decidim: 10039 (part de Can Pou) i 9950 (part pas de vianants). 

 

4. MA.6  Millora de voreres i creuament de carretera Vilassar. (Es fusionen les propostes 9969 

i 10179 i es reformulen en Millorar les voreres i els creuaments perillosos de Vilassar de 

Dalt) 

 

Descripció original:  

- Actualment les voreres de la carretera de Vilassar no disposen d'accés a mobilitat reduïda 
(Jacint Verdaguer), i el pas a l'escola Dofí és perillós ja que a l'alçada del carrer Enric 
Granados solen haver conflictes al semàfor. S'hauria de pacificar pels nens i nenes que van 
al Dofí, Mar Nova o direcció institut. (9969) 

- Donar continuïtat a les millores de mobilitat realitzades a la carretera de Vilassar de Dalt 
fent actuacions concretes com la construcció d'un pas elevat davant la Biblioteca, el pendent 
que hi ha a la vorera del carrer de la Mercè per creuar la carretera és molt perillós per a les 
persones que van amb cadires de rodes o similars.  (10179)  (Taller parelles lingüístiques)         

Pressupost aproximat: 80.000 € 

Referència a la plataforma Decidim: 9969, 10179 

 

 

5. MA.9  Pacificar la Gran via des del carrer de la Plaça fins a la Salle 

 

Descripció: Continuar el procés de pacificació del tram de la Gran Via (del carrer la Plaça fins a 

la Salle) per donar prioritat als vianants. Adaptar les voreres per a les persones amb mobilitat 

reduïda: hi ha voreres que no compleixen amb les mides i pendents necessàries per poder 

transitar correctament, tot i ser el principal eix comercial del poble. 

Pressupost aproximat: 120.000 € 

Referència a la plataforma Decidim: 10079 

 

6. MA.12  Premià 100% accessible (passos de vianants i voreres). Es fusionen 4 propostes 

(10164, parts de 9946, 10207, 10039). 

 

Descripció original:  

- Arranjar el màxim de passos de vianants i voreres que no són accessibles per a persones 
amb problemes de mobilitat, cotxets de bebè, etc. A Premià hi ha desenes de passos de 
vianants que suposen un impediment per a la mobilitat, així com voreres en males 
condicions o amb senyals, papereres, etc.. al mig que dificulten el pas. Per començar es 
proposa crear unes rutes 100% accessibles que comuniquin els diferents equipaments entre 
ells. (Ajuntament, Biblioteca, Piscina, Cap, Pavelló, Estació...) (10164) 
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- Eliminar postes de comunicaciones y electricidad en las calles estrechas u obligar a las 
compañías que lo hagan, poner rampas en pasos de cebra que en estos momentos no 
tienen, en especial en zonas escolares. Endurecer las multas para el corte y mantenimiento 
de setos y vallados, insistiendo en aquellos que están en calles estrechas. Facilitar el paso 
para sillas de ruedas, carros de bebes y mejorar el tránsito de peatones en aquellas calles 
que ahora es difícil pasar por ellas. (part de la 9946 marcada en color groc) 

- Voreres adaptades per cadires de rodes i posar més jocs inclusius als parcs (10207 marcada 
en groc) 

- Molts passos de vianants no estan arranjats...et trobes o que no tenen el desnivell o que no 
coincideix  amb el pas de zebra. Per les persones que tenen mobilitat reduïda pot 
representar no poder sortir de la seva illa ...La proposta és a tot el poble i molt especialment 
a la zona de Can Pou, hi ha ubicat un sociosanitari, un cole i un institut i és una zona molt 
oblidada, et pots trobar un pas de vianants sense desnivell i amb una acera estreta i amb el 
pal de la llum enmig... (10039, part genèrica pel poble) 

 

Reformulació:  Arranjar el màxim de passos de vianants i voreres que no són accessibles per a 

persones amb problemes de mobilitat, cotxets de bebè, etc. A Premià de Mar hi ha desenes de 

passos de vianants que suposen un impediment per a la mobilitat, així com voreres en males 

condicions o amb senyals, papereres o pals d’electricitat al mig que dificulten el pas. Per 

començar es proposa crear unes rutes 100% accessibles que comuniquin els diferents 

equipaments entre ells. (Ajuntament, Biblioteca, Piscina, Cap, Pavelló, Estació...). 

Pressupost aproximat: 150.000 € 

Referència a la plataforma Decidim: 10164, part de la proposta 9946, part 10207, part 10039. 

 

7. MA.14  Vorera ampla a l'entrada de Premià de Mar fins a Can Fitó 

 

Descripció original: Fem un poble que miri al mar. Construir una vorera ampla per poder 

passejar, des de l'inici de Premià (Vilassar) fins a Can Fit; arreglar la vorera de davant de la Creu 

Roja i l’antic CRAM. Menys aparcaments de zona blava. En l'anterior edició de pressupostos 

participatius, es va asfaltar el pas des del Mercat de les Flors fins a Premià però just al pas es va 

pintar un lloc d'aparcament de zona blava i no hi ha vorera. Tampoc es pot fer l’entrada a la 

platja amb seguretat perquè hi ha una entrada de la N-II.  

Pressupost aproximat: 60.000 € 

Referència a la plataforma Decidim: 10139 

 

8. MA.16  Zona vermella d'aparcament (gratuïta 24 h residents) en els carrers d'accés al Port 

 

Descripció original: Cal zona vermella d’aparcament (gratuïta 24h per a residents) en els carrers 

d'accés al Port comercial de Premià (c. Santiago Rusiñol i rodalies: barris de Can Ferrerons i Can 

Fitó). L’aparcament és complicat per l’afluència de públic d'altres poblacions que s'hi desplaça 

en vehicle particular: accés a serveis (piscina municipal, casal d'avis), zona d'oci i comerç (Marina 

Port Premià va suprimir el pàrquing públic de l’esplanada de Can Fitó). Cal que s’hi prioritzi 

aparcament premianencs/ques.     (Taller Parelles lingüístiques) 

Pressupost aproximat: 20.000 € 

Referència a la plataforma Decidim: 10182 
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9. MA.17. Fer accessible per persones amb mobilitat reduïda el pas a la platja de Llevant. 

 
Descripció original: La platja de Llevant és l’única que té un dispositiu “amfíbia” que facilita el 
bany de les persones amb mobilitat reduïda (a la caseta de la Creu Roja). Però els dos passos 
que donen accés des de Can Pou a la platja tenen escales 1 km sense accessibilitat. Instal·lar uns 
ascensors o remodelar els accessos amb rampes farien aquesta platja realment accessible. 
Persones d’edat avançada, famílies amb cotxet o persones amb cadira de rodes podrien accedir 
a l’única platja adaptada de Premià. 
Comentaris tècnics: S’accepta fer un ascensor i una rampa. 
Pressupost aproximat: 120.000 € 

Referència a la plataforma Decidim: 10038 
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4.3. Taller 3. Espai públic i equipaments 
 
El Taller per a debatre i prioritzar les propostes de l’àmbit d’Espai Públic i Equipaments es va 

celebrar el dimarts 29 de juny a les 18h a l’auditori. Va comptar amb la participació de 5 persones 

proposants, quatre membres del Grup Motor, el cap de serveis territorials, la tècnica de 

participació ciutadana i una facilitadora externa. 

 

En total es van presentar les 16 propostes acceptades que es van debatre i finalment se’n van 

escollir 9 per a la votació final. Durant el debat es va ampliar el pressupost de la proposa EE.13 

per donar cobertura a la seguretat de totes les tarimes municipals.   

 

 
Propostes escollides  

 

id 

 

Títol Cost 

9991 
EE.1 

Adequació de l'enllumenat públic  
40.000 € 

9961 
EE.4 

Eliminar el cablejat aeri 50.000 € 

9811 
EE.5 

Font d'aigua potable a la plaça del Dr. Ferran 5.000 € 

10163 
EE.7 

Instal·lació de WC públics a punts estratègics del poble 
5.000 € 

9986 

EE.10 Mantenimiento de las pinturas de los tuneles subterraneos de 
acceso a las playas 24.000 € 

10031 
EE.12 

Millora de l'enllumenat del Parc El Palmar 25.000 € 

10189 
EE.13 Millorar la seguretat de les tarimes a l'Espai Amistat i de les 

tarimes municipals 5.000 € 

9948 
EE.15 

Reparar o substituir l'enllumenat del Passeig Marítim 
40.000 € 

10191 
EE.16 

Tots a la fresca - Espais d'ombra per a petits i grans 60.000 € 
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1. EE1. Adequació de l'enllumenat públic en alguns punts amb zones fosques 
 

Descripció original: Millorar l'enllumenat públic de carrers on ara és insuficient o inexistent i on 

es generen zones fosques, insegures i perilloses; agreujades per l'estat lamentable de moltes 

voreres aixecades per les arrels dels arbres o per falta de manteniment i que poden causar 

caigudes. Exemple de carrer on caldria actuar:  Capitans de Mar pas de vianants junt el Cemediq. 

Comentaris tècnics: Adequació de l'enllumenat públic en alguns punts amb zones fosques. 

Pressupost aproximat: 40.000 euros  

Referència a la plataforma Decidim: 9991 

 
2. EE.4  Eliminar el cablejat aeri 

 

Descripció original: Actualment a gran part dels carrers hi ha cablejat aeri, amb els "postes" de 

llum al mig de les voreres, cosa que dificulta molt la mobilitat, a més de ser antiestètica i 

insegura. La proposta és destinar una part dels pressupostos a anar soterrant el cablejat. 

Comentaris tècnics al taller: El tècnic explica que en obra nova el cablejat ha d’anar soterrat. La 

proposta es podria aplicar per solucionar casos concrets que ja estiguin detectats.  

Pressupost aproximat: 50.000 euros 

Referència a la plataforma Decidim: 9961 

 

3. EE.5  Font d'aigua potable a la plaça del Dr. Ferran 

 

Descripció original: Col·locar una font d'aigua potable a prop del parc infantil de la plaça del Dr. 

Ferran. Molta canalla hi juga i durant la primavera i estiu hi fa molta calor. 

Pressupost aproximat: 5.000 euros 

Referència a la plataforma Decidim: 9811 

 

4. EE.7  Instal·lació de WC públics a punts estratègics del poble 

 

Descripció original: Durant aquesta etapa de restriccions horàries dels restaurants-bars, s'ha fet 

palesa la necessitat de disposar de lavabos públics permanents a diferents punts del poble. Per 

exemple al passeig marítim direcció Ocata, i en alguna de les places del centre del poble. 

Comentaris al taller: La persona proposant no pot assistir al taller però presenta un escrit per 

justificar la proposta. Proposa que cada barri (sobretot on no hi ha locals de restauració) tingui 

un lavabo públic. També exposa que al Passeig Marítim (direcció Ocata i Vilassar) només hi ha 

lavabos dels xiringuitos platja a l’estiu. 

Es planteja habilitar els lavabos dels equipaments municipals per a ús públic. Els lavabos haurien 

de tenir canviadors per a nadons.  

Pressupost aproximat: 5.000 euros 

Referència a la plataforma Decidim: 10163 

 

5. EE.10  Mantenimiento de las pinturas de los tuneles subterraneos de acceso a las playas 

 

Descripció original: Mejora y mantenimiento de los pasos subterráneos con la implicación de 

artistas locales que transformen estos espacios y proyecten Premià de Mar al mundo. 
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Comentaris tècnics al taller: Les pintures que es deterioren es podrien repintar. En alguns casos 

es fan tractaments de manteniment de les pintures.  

Pressupost aproximat: 24.000 euros 

Referència a la plataforma Decidim: 9986 

 

6. E.12  Millora de l'enllumenat del Parc El Palmar 

 

Descripció original: Trobem a faltar més llum al Parc El Palmar. A l´hivern, quan es fa fosc d´hora, 

és fa evident la falta d'enllumenat especialment a la zona de jocs infantils. És fa difícil veure als 

nens i és fàcil caure a les zones de sorra degut a la falta d'il·luminació. 

Comentaris tècnics al taller: S’explica que s’ha reforçat l’enllumenat a la zona però potser 

caldria replantejar-ho en algunes zones que queden fosques com la zona de la tirulina i barres. 

Pressupost aproximat: 25.000 euros  

Referència a la plataforma Decidim: 10031 

 

7. EE.13  Millorar la seguretat de les tarimes a l'Espai Amistat i de les tarimes municipals 

 

Descripció original: Baranes per a la prevenció de caigudes quan s'està a l’escenari sobre tarimes 

a 45 o 60 cm del terra; sobretot quan s'hi col·loquen cadires. Això evitaria el risc que alguna de 

les potes pugui sobresortir de la tarima i acabin caient cadira i persona a terra. Es tracta de 4 

baranes tubulars d’acer de 2 m i 2 baranes més, també de tub d’acer, d’1 metre pels laterals. 

Aquesta proposta té un cost de 788,92 €.    Coral l'Amistat 

Comentaris tècnics i reformulació: Durant el debat es proposa ampliar la proposta a totes les 

tarimes municipals.  

Pressupost aproximat: El pressupost s’amplia a 5.000 euros 

Referència a la plataforma Decidim: 9971 

 

8. E.15  Reparar o substituir l'enllumenat del Passeig Marítim 

 

Descripció: Destinar una partida econòmica a reparar o substituir les lluminàries fotovoltaiques 

repartides al llarg del passeig 

Reformulació: Reparar o substituir les lluminàries fotovoltaiques repartides al llarg del Passeig 

Marítim. 

Pressupost aproximat: 40.000 euros 

Referència a la plataforma Decidim: 9948 

 

9. E.16  Tots a la fresca - Espais d'ombra per a petits i grans  

 

Descripció original: Crear espais d'ombra a places, parcs i carrers durant l'estiu mitjançant la 

instal·lació de pèrgoles, tendals o vegetació. Amb l'objectiu de protegir-se del sol i la calor, es 

crearan espais d'ombra equipats amb bancs (fixes o provisionals) i punts d'aigua per refrescar-

se i jugar els més petits.  

Comentaris tècnics:  Amb aquest pressupost potser es podrien cobrir 3 places 

Reformulació: Igual però concretant el nombre de 3 places. 

Pressupost aproximat: 60.000 euros 

Referència a la plataforma Decidim: 10191 
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4.4. Taller 4. Ciutat i Persones 
 

El 30 de juny es va celebrar el darrer taller per a debatre i prioritzar les propostes que aniran a 

votació el mes de novembre. En aquest cas es van treballar les propostes relacionades amb 

l’àmbit de Ciutat i Persones. Hi van participar un total de 8 persones (6 persones proposants i 2 

membres del Grup Motor). Es va comptar amb la implicació de la responsable de Cultura, Esports 

i Joventut i el responsable Comerç, Empresa i Ocupació,  la tècnica de participació ciutadana i 

una facilitadora externa. 

 

En total es van presentar les 10 propostes acceptades que es van debatre i votar per 

escollir les 6 que aniran a la votació final. En la votació individual hi hagué un empat que 

es va resoldre de manera compartida. 

 

Propostes escollides  

 

id 
 

 Títol 
 

Cost 
 

10197 
CP.2 

Creació de l'Espai Salut Comunitari PDM 60.000 € 

10206, 10081 

CP.6 Infraestructura d'internet de les coses (IoT) i projectes 
a les escoles / Xarxa oberta premianenca (XOP)  150.000 € 

9956 
CP.7 

Networking professional a Premià de mar 2.000 € 

10180 

CP.8 Suport humà i material per a joves amb diversitat 
funcional de Premià de Mar per a sortides de lleure 24.000 € 

10193 

CP.9 Tallers d’empoderament feminista, educació sexual 
integral i prevenció de violències masclistes en escoles 
i espais socials del municipi 

10.000 € 

9886 
CP.10 

Volem Música en Viu a Premià de Mar 40.000 € 
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1. CP.2  Creació de l'Espai Salut Comunitari PDM 
 

Descripció original: Bona qualitat de vida passa per tenir una bona salut. La Casa de Salut PDM 

que NeuroPremià proposa preten que sigui un complement a la ja tan deteriorada Sanitat 

Pública.  Partint del Model Espai Salut Sant Cugat (Mirasol) es proposa: 1 Creació Espai Salut 

Comunitari PDM; 2 Dotació d'un espai físic per entitats de Salut; 3 La creació des de l'Ajuntament 

d'acords amb professionals medicines complementàries on consistori 50% professional 25% 

usuari  25%. Teràpies: Homeopaita, Fisioteràpia, Osteopatia, Psicologia, acupuntura,... 

Comentaris tècnics i reformulació:  Dotació per a adequar un espai d'un equipament municipal, 

a decidir, per a acollir la Casa de Salut, i subvenció pel 50% de participació de l'Ajuntament en 

els serveis acordats.  

Pressupost aproximat: 60.000 € 

Referència a la plataforma Decidim: 10197 

 
2. CP.6   Infraestructura d’internet de les coses (IoT) i projectes a les escoles / Xarxa oberta 

premianenca (XOP) (es fusionen 2 propostes, 10081 i 10206) 
 

Descripció original:  

- Xarxa Oberta Premianenca: Dotar el municipi d'una infraestructura oberta i permanent de 
connexió a internet, amb l'objectiu d'oferir més oportunitats educatives, laborals i de 
participació a tota la ciutadania. Actualment no disposar d'aquesta connexió causa 
discriminació: massa escolars, estudiants i les seves famílies l'han viscuda durant la 
pandèmia; però més enllà d'aquesta situació urgent cal cercar solucions universals i de futur. 
Proposo iniciar el desplegament d’una xarxa wifi municipal que n'ofereixi l'accés. (10081) 

- Aposta amb participació ciutadana i garanties de privacitat per la creació d'una xarxa 
comunitària d'IoT amb la instal·lació de la infraestructura necessària (3 antenes Lo-Ra -Long 
Range en anglès) ubicades estratègicament i que permeti l'ús gratuït per empreses, serveis 
públics, escoles i ciutadans en múltiples aplicacions. Desplegament de projectes pedagògics 
a les escoles i centres de secundària del municipi per tal de donar eines i coneixements als 
infants i joves del municipi. (10206) 

Reformulació i concreció tècnica de la proposta: Xarxa d’internet comunitària que, alhora, 

pugui servir per cobrir les necessitats de connectivitat de la comunitat educativa, així com de  

persones o famílies amb pocs recursos. 

Pressupost aproximat: 150.000 euros  

 

3. CP.7 Networking professional a Premià de Mar 

 

Descripció:  Projecte per organitzar un grup de Networking professional. Comerciants, 

autònoms, empresaris, ens reunim un dia a la setmana, i de manera protocol·litzada, compartim 

lo que fem, recomanem i donem a conèixer lo que fan els altres participants. Ho fem amb 

estratègia mesurable. L'objectiu es donar a conèixer els nostres serveis i productes i els de tots 

els participants. Assolir una xarxa de màrqueting a la nostra població, entre nosaltres mateixos. 

Comentaris tècnics:  Contractació empresa o professional especialitzada en l'organització de 

networquings. Contacte inicial amb les empreses i organització i moderació de networquing a 

les setmanes inicials. Prova pilot. 

Pressupost aproximat: 2.000 euros 
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Referència a la plataforma Decidim: 9956 

4. CP.8 Suport humà i material per a joves amb diversitat funcional de Premià de Mar per a 

sortides de lleure 

 

Descripció original:  Organitzar un grup de lleure per a joves amb diversitat funcional, a partir 

de 16 anys, i adults amb el suport (humà i material) que necessitin per dur a terme activitats 

lúdiques que siguin del seu interès. Ajudar-los a organitzar una sortida al mes, dins o fora de la 

població: anar al cinema, a la discoteca (Disconcert del Clap, a Mataró), d'excursió o, 

senzillament, quedar un diumenge al matí per fer l'aperitiu. Ho tenen més difícil que la resta, 

però amb suport poden fer-ho!          (Taller Parelles lingüístiques) 

Pressupost aproximat: 24.000 euros (preu per a 2 anys) 

Referència a la plataforma Decidim: 10180 

 

5. CP.9 Tallers d’empoderament feminista, educació sexual integral i prevenció de 

violències masclistes en escoles i espais socials del municipi  

 

Descripció original: Tallers adreçats a adolescents, joves, dones, mares i pares per a: l’educació 

sexual integral i comunicació intrafamiliar; l’autodefensa des de l’empoderament feminista; 

fotografia per treballar amb dones i infants les violències des d’una mirada interseccional; 

teatre feminista per al creixement personal; prevenció de violència de gènere en dones grans, i 

altres tallers que puguin afavorir l’empoderament feminista, els drets sexuals i reproductius i 

el dret a viure una vida lliure de violències 

Comentaris tècnics: Taller d’autodefensa l’autodefensa des de l’empoderament feminista. 

Activitats coeducatives per combatre la violència masclista i l’educació afectivo-sexual fent un 

abordatge explícit, transversal, rigorós i sistemàtica de la perspectiva de gènere.  2022-2023 

Pressupost aproximat: 10.000 euros 

Referència a la plataforma Decidim: 10193 

 

6. CP.10  Volem Música en Viu a Premià de Mar 

 

Descripció original: Premià de Mar pateix d'un gran dèficit cultural i musical. Proposo 

d'implementar un cicle de música en viu al llarg de l'any amb tota mena d'estils musicals 

d'artistes catalans, a l'aire lliure i en espais tancats. La gestió del cicle no es podria subrogar sinó 

que hauria de ser realitzada i portada a terme pels actors locals amb el suport de l'Ajuntament. 

Comentaris tècnics al taller: La tècnica de cultura explica que s’ha pressupostat un cicle artístic 

mitjà amb un “caché” de 2.500 a 6.000 euros. 

Pressupost aproximat: 40.000 euros 

Referència a la plataforma Decidim: 9886 

 

 

 

  



 
 
 

 

21 

 

5. Valoracions 
 
Per avaluar el funcionament dels tallers, es van fer tres preguntes a través de l’aplicació 

Mentimeter. Es van valorar tres dels quatre tallers, els quals van tenir una valoració molt 

positiva amb una puntuació d’entre 4 i 5, en un màxim de 5. La valoració va ser positiva en els 

diferents ítems valorats: organització (convocatòria i horari), dinàmica i valoració global del 

taller.  
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6. Annex. Material tallers 

 
Taller 1. ÀMBIT. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

Objectiu: Treballar en equip, debatre les propostes i escollir-ne 6 que aniran a la fase de 

votació ciutadana.   

 

Criteris per a valorar les propostes: 

- Visió de ciutat i equilibri territorial 

- Inclusió social i diversitat 

- Sostenibilitat ambiental i equitat social i de gènere 

- Nombre de necessitats satisfetes 

- Impacte en la població afectada 

- Durabilitat dels projectes d’inversió 

Pensar en el bé comú i fer la valoració en favor del col·lectiu i del poble. Les propostes es 

despersonalitzen i passen a ser col·lectives.  

 

id 

 

Títol  
Valoració 
econòmica 

Priorització 

10041 
 
MS.1 Augmentar la freqüència de la deixalleria mòbil  

40.000 € 
 

10157 
 
MS.2 Campanya per a un ús responsable dels residus plàstics 

40.000 € 
 

10156 
 
MS.3 Cicle de xerrades sobre temes mediambientals i salut 

6.000 € 
 

10192 
 
MS.4 Col·locar nius per a ocells a tot el poble 

15.000 € 
 

10154 
 
MS.5 

Estudi sobre radiacions electromagnètiques a Premià de 
Mar 

30.000 € 
 

9876 
 
MS.6 

Instal·lar tanques protectores als contenidors del carrer 
Rafel de Casanovas 

10.000 € 
 

9877 
 
MS.7 Jardineres al Carrer Segarra i Rafael Casanovas 

90.000 € 
 

9936 
 
MS.8 Més papereres al municipi 

10.000 € 
 

10032 
 
MS.9 Millora de la neteja del parc de Can Manent 

10.000 € 
 

9978 
 
MS.10 Millores de neteja a les platges  

60.000 € 
 

Part 
9946 

 
MS.11 

Multes a vegetació de finques privades que van a 
voreres  (part de la proposta 9946. “Accesibilidad y 
mejora de las  aceres”) 

5.000 € 
 

10168 
 
MS.12 Neteja i control d'excrements de coloms 

20.000 € 
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FITXES DE LES PROPOSTES 

MS.1 Augmentar la freqüència de la deixalleria mòbil 

Descripció original:  Posar la deixalleria mòbil més sovint als punts encara que estigui menys 
temps. D'una vegada per l'altra la gent no guarda les deixalles i les llença en qualsevol 
contenidor.   
Pressupost aproximat: 40.000 euros  
Referència a la plataforma Decidim: 10041 

 

MS.2 Campanya per a un ús responsable dels residus plàstics 

Descripció original: Després que s’hagi fet públic per diferents mitjans que els plàstics que 
reciclem amb esforç cada dia des de fa anys fan cap al mar, amb les conseqüències que això 
comporta per al planeta, proposem: una campanya per substituir els envasos de plàstic per 
materials biodegradables, incloent els comerços; un seguiment per part de l’Ajuntament de 
la destinació dels residus plàstics que es reciclen; i afavorir la transformació dels plàstics 
reciclats en productes de nou ús.      (Sobirania i Salut)                                                                                        
Pressupost aproximat: 40.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 10157 
 

 

MS.3 Cicle de xerrades sobre temes mediambientals i salut.  

Descripció original: Cicle de conferències per sensibilitzar i informar sobre temes d’interès 
per a una vida més saludable i sostenible, com per exemple: plantes medicinals, horts 
urbans i cultius al balcó, alimentació per a millorar el sistema immune, gestió dels nostres 
residus, com ens afecten les radiacions de l’entorn, quin efecte tenen els medicaments, què 
ens aporta l’aigua de mar, etc.            
Comentaris tècnics: Cicle de 4 conferències.  
Reformulació: Igual que la proposta original però es concreta el nombre en 4 conferències.  
Pressupost aproximat: 6.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 10156 
 

 

MS.4 Col·locar nius per a ocells a tot el poble 

Descripció original: Posar nius i refugis per a tots els ocells que viuen al poble. Falciots, 
mallerengues, orenetes i altres. Posar caixes per a rat penats per evitar mosquits. Oferir 
aquest nius i refugis a totes les escoles i institut del poble. Posar-ne especialment als edificis 
públics. 
Comentaris tècnics: Ampliar en 25 casetes niu els que ja hi ha distribuïts pel municipi. 
Reformulació: Igual que la proposta original però afegint que s’amplia a 25 casetes niu. 
Pressupost aproximat: 15.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 10192 
 

 

MS.5 Estudi sobre radiacions electromagnètiques a Premià de Mar 

Descripció original: Davant l’existència del Pla Nacional 5G, que preveu estendre aquesta 
tecnologia pel nostre territori, es proposa fer un estudi sobre els efectes de les radiacions 
electromagnètiques no ionitzants sobre la salut i el medi ambient. Es tracta de constatar a 
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Premià de Mar, municipi amb molta densitat de població, el que ja s’ha investigat en altres 
zones i conèixer quin és l’estat de saturació de les radiacions electromagnètiques al nostre 
municipi.  (Sobirania i Salut) 
Pressupost aproximat: 30.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 10154 
 

 

MS.6 Instal·lar tanques protectores als contenidors del carrer Rafel de Casanovas 

Descripció original: Posar panells de fusta per cobrir els contenidors de brossa del carrer 
Rafael de Casanovas i millorar l'aspecte visual del carrer. 
Reformulació:  Posar jardineres laterals i no tancaments complets perquè els contenidors 
són de càrrega lateral i  necessiten accés. 
Pressupost aproximat: 10.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 9876 

 

MS.7 Jardineres al Carrer Segarra i Rafael Casanovas 

Descripció original: Posar jardineres que separin la vorera amb l'aparcament dels cotxes al 
carrer Segarra. També posar jardineres a sobre la vorera del carrer Rafael de Casanovas, des 
de la vorera de l'Institut fins a la rotonda. 
Comentaris tècnics: Inclou el cost del manteniment anual. 
Reformulació:  Col·locar jardineres al carrer Segarra (que separin la vorera de l'aparcament 
de cotxes) i al carrer Rafael de Casanovas (des de la vorera de l'Institut fins a la rotonda). 
Fer-ne el manteniment anual.  
Pressupost aproximat: 90.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 9877 
 

 

MS.8 Més papereres al municipi 

Descripció original: Proposo implantar més papereres arreu del municipi donat que hi ha 
molts carrers i barris on costa trobar una paperera 
Reformulació:  Col·locar papereres a diferents llocs del municipi, especialment a carrers i 
barris on ara costa trobar-ne. 
Pressupost aproximat: 10.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 9936 
 

 

MS.9 Millora de la neteja del parc de Can Manent 

Descripció original: La zona de jocs de Can Manent és un espai molt bonic pels més petits. 
És una llàstima que trobem tantes ampolles de vidre i brutícia als matins. 
Reformulació:  Millorar la neteja de la zona de jocs de Can Manent. És un espai molt bonic 
pels més petits però els matins està ple de brutícia i ampolles de vidre. 
Pressupost aproximat: 10.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 10032 
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MS.10 Millores de neteja a les platges  

Descripció original: Incrementar la neteja a la temporada de bany a les platges ;sobre tot el 
cap de setmana venen moltes persones d'altres municipis ;moltes vegades fan pícnic a les 
zones adjacents a les platges generen molt residus que acaben els carrers per que les 
papereres estan molt plenes i es insuficient el seu buidatge . 
Reformulació:  Incrementar la neteja de platges durant la temporada d'estiu, especialment 
els caps de setmana quan se'n fa un ús més intensiu. Sovint, grups de persones fan pícnic a 
les zones adjacents a les platges, generant molt residus que acaben els carrers perquè les 
papereres estan molt plenes i el seu buidatge és insuficient. 
Pressupost aproximat: 60.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 9978 

 
MS.11 Multes a vegetació de finques privades que van a voreres  (part de la proposta 
9946. “Accesibilidad y mejora de las  aceres”) 

Descripció original: Endurecer las multas para el corte y mantenimiento de setos y vallados, 
insistiendo en aquellos que están en calles estrechas. 
Reformulació: Nova ordenança per endurir les sancions tenint en compte que cada vegada 
hi ha més casos de particulars que no poden els arbres o arbustos que afecten les voreres.  
Pressupost aproximat: 5.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 9946 (part) 
 

 
MS.12 Neteja i control d'excrements de coloms 

Descripció original: És insostenible i insalubre veure com cada dia que pujo pel Carrer de la 
Plaça fins a l'escola bressol municipal, s'acumulen els excrements dels coloms. És necessari 
netejar més sovint aquestes voreres, tot i no ser carrers principals. 
Reformulació:  Netejar més sovint voreres com les del carrer de la Plaça fins a l'escola 
bressol municipal que acumulen excrements dels coloms (és insostenible i insalubre). 
Pressupost aproximat: 20.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 10168 
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Taller 2. ÀMBIT. MOBILITAT I ACCESSIBILITAT  
 
Objectiu: Treballar en equip, debatre les propostes i escollir-ne 9 que aniran a la fase de 

votació ciutadana.   

 

Criteris per a valorar les propostes: 

- Visió de ciutat i equilibri territorial 

- Inclusió social i diversitat 

- Sostenibilitat ambiental i equitat social i de gènere 

- Nombre de necessitats satisfetes 

- Impacte en la població afectada 

- Durabilitat dels projectes d’inversió 

Pensar en el bé comú i fer la valoració en favor del col·lectiu i del poble. Les propostes es 

despersonalitzen i passen a ser col·lectives.  

 
id 
 

 Títol 
 

Cost 
 

Priorització 

9964 

 
MA.1 Abaratir el transport públic 

30.000 € 
 

10190 

 
MA.2 

Aparcament fàcil: 500 noves places d'aparcament gratuïtes a 
solars buits 

120.000 € 
 

9950 

 
MA.3 Carril bici a Can Pou 

80.000 € 
 

9946 (part) 

 
MA.4 

Eliminar els pals de comunicacions i electricitat de les 
voreres.  

100.000 € 
 

10039 
i part 9950 

 
MA.5 

Fer passos de vianants adaptats, arranjar i ampliar voreres 
Can Pou 

120.000 € 
 

9969, 10179 

 
MA.6 

Millores a la carretera de Vilassar de Dalt per evitar els 
encreuaments perillosos 

80.000 € 
 

10174 

 
MA.7 

Millores al transport públic i especialment en les línies de 
bus urbà i interurbà 

5.000 € 
 

9887, 9968 i 
10166 

 
MA.8 Pacificar el nucli antic (plataforma única al c/ Àngel Guimerà) 

120.000 € 
 

10079 

 
MA.9 Pacificar la Gran via des del carrer de la Plaça fins la Salle 

120.000 € 
 

9947 

 
MA.10 Pacificació dels entorns escolars 

40.000 € 
 

9998 

 
MA.11 Passos de vianants amb sensors i senyalització leds  

60.000 € 
 

10164, part 

9946, part 

10207, part 

10039. 

 
MA.12 

Premià 100% accessible (passos de vianants i voreres) 

80.000 € 

 

10177 

 
MA.13 

Rutes segures per a vianants per connectar Premià amb els 
pobles de l'entorn  

30.000 € 
 

10139  

 
MA.14 Vorera ampla a l'entrada de Premià de Mar fins a Can Fitó 

60.000 € 
 

10026, 9952 

 
MA.15 Vorera per unir Premià de Mar amb el Masnou 

30.000 € 
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10182 

 
MA.16 

Zona vermella d'aparcament (gratuïta 24 h residents) en els 
carrers d'accés al Port 

20.000 € 
 

 

MA.1  Abaratir el transport públic 

Descripció original: Per tal de promoure l'ús del transport públic i així reduir fums i sorolls 
l'ajuntament podria abaratir i/o subvencionar per als premianencs i premianenques el cost 
del bitllet de rodalies o de la xarxa d'autobusos urbans/interurbans. Tal i com han fet altres 
ajuntaments (per exemple el cas del Baix Llobregat adherint el seu territori a la mateixa 
zona TMB que Barcelona).Tenint en compte l'imminent alliberació del peatge, en contra pot 
augmentar força el tràfic urbà i aquesta mesura ajudaria. 
Comentaris tècnics:  S’accepta la part de subvencions per al transport públic. Però el canvi 
de zona ATM no és competència municipal i implica a altres municipis. 
Reformulació: Subvencionar el preu del bitllet de rodalies o de la xarxa d’autobusos 
urbans/interurbans als premianencs i premianenques, amb l’objectiu de promoure l’ús del 
transport públic i reduir fums i sorolls. 
Pressupost aproximat: 30.000 € 
Referència a la plataforma Decidim: 9964 
 

 

MA.2  Aparcament fàcil! 500 noves places d'aparcament gratuïtes a solars buits 

Descripció original: Habilitar un gran aparcament al solar de l'antiga fàbrica del carrer 
Indústria, entre la Riera i carretera de Premià de Dalt. Funcionaria com a aparcament 
dissuasiu, preferiblement gratuït. Caldria habilitar-ne l'accés. Acordar amb la propietat l'ús 
eventual de l'espai fins a nou destí. Fer el mateix amb altres solars buits: acordar un ús 
públic (pista esportiva, aparcament, horts,...) fins que el propietari en faci un ús  
Reformulació a partir de comentaris tècnics: Lloguer i adequació del solar privat per a 
aparcament dissuasiu temporal fins que es desenvolupi urbanísticament. Subjecte a 
l’aprovació per part de la part propietària.  
Pressupost aproximat: 120.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 10190 
 

 

MA.3 Carril bici a Can Pou (correspon a una part de la proposta 9950 “Pas de vianants i 
carril bici a Can Pou”) 

Descripció original: Habilitar una zona de passeig i carril bici a Can Pou. 
Pressupost aproximat: 80.000 € 
Referència al Decidim: 9950 (part) 
 

 

MA.4 Eliminar els pals de comunicacions i electricitat de les voreres (part de la proposta 
9946. “Accesibilidad y mejora de las  aceres”) 

Descripció original: Eliminar postes de comunicaciones y electricidad en las calles estrechas 
u obligar a las compañías que lo hagan. Facilitar el paso para sillas de ruedas, carros de 
bebes y mejorar el tránsito de peatones en aquellas calles que ahora es difícil pasar por 
ellas. 
Pressupost aproximat: 100.000 € 
Referència a la plataforma Decidim: 9946 (part) 
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MA.5 Fer passos de vianants adaptats, arranjar i ampliar voreres (es concreta la zona: Can 
Pou). Es fusionen dues propostes (10039 i 9950) 

Descripció original:  
- Molts passos de vianants no estan arranjats, o no tenen el desnivell o aquest no 

coincideix amb el pas de zebra. Per a les persones amb mobilitat reduïda pot 
representar no poder sortir de la seva illa. La proposta és per tot el poble i molt 
especialment a la zona de Can Pou on hi ha un sociosanitari, centres educatius i és 
una zona molt oblidada (et pots trobar un pas de vianants sense desnivell, amb una 
vorera estreta i amb el pal de la llum enmig). (10039). 

- Pas de vianants i carril bici a Can Pou (9950 – part pas vianants). 
Reformulació: Condicionar els passos de vianants i les voreres de la zona de Can Pou perquè 
siguin accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda. A la zona de Can Pou, on hi ha 
centres educatius i un sociosanitari, hi ha passos de vianants sense desnivell, voreres estretes 
amb pals d’electricitat al mig.  
Pressupost aproximat: 120.000 € 
Referència a la plataforma Decidim: 10039 (part de Can Pou) i 9950 (part pas de vianants). 
 

 

MA.6  Millores a la carretera de Vilassar de Dalt per evitar els encreuaments perillosos.  
Millora de voreres i creuament de carretera Vilassar. (Es fusionen les propostes 9969 i 
10179. Es converteix en Millorar les voreres i els creuaments perillosos de Vilassar de Dalt) 

Descripció original:  
- Actualment les voreres de la carretera de Vilassar no disposen d'accés a mobilitat 

reduïda (Jacint Verdaguer), i el pas a l'escola Dofí és perillós ja que a l'alçada del carrer 
Enric Granados solen haver conflictes al semàfor. S'hauria de pacificar pels nens i nenes 
que van al Dofí, Mar Nova o direcció institut. (9969) 

- Donar continuïtat a les millores de mobilitat realitzades a la carretera de Vilassar de Dalt 
fent actuacions concretes com la construcció d'un pas elevat davant la Biblioteca, el 
pendent que hi ha a la vorera del carrer de la Mercè per creuar la carretera és molt 
perillós per a les persones que van amb cadires de rodes o similars.  (10179)  (Taller 
parelles lingüístiques)         

Pressupost aproximat: 80.000 € 
Referència a la plataforma Decidim: 9969, 10179  

 

MA. 7  Millores al transport públic i especialment en les línies de bus urbà i interurbà 

Descripció: Incrementar la freqüència de pas dels autobusos interurbans que connecten 
Premià de Mar amb altres municipis especialment en els dies feiners. D'altra banda, crear un 
mapa interactiu informatiu sobre les rutes i els temps d'espera. (Curs Bàsic 2 de l'Oficina de 
Català de Premià de Mar) 
Comentaris tècnics:  S’accepta una part. La proposta original inclou incrementar la 
freqüència de pas dels autobusos interurbans que connecten Premià de Mar amb altres 
municipis especialment en els dies feiners (la freqüència no és competència municipal). 
Reformulació: Crear un mapa interactiu informatiu sobre les rutes i els temps d'espera del 
transport públic. 
Pressupost aproximat: 5.000 € 
Referència a la plataforma Decidim: 10174 
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MA.8 Pacificar el nucli antic  (es fusionen tres propostes 9887, 9968 i 10166 i es converteix 
en Plataforma única al c/ Àngel Guimerà) 

Descripció original:  
- Convertir tots els carrers del casc antic en peatonals i restringir la circulació a veïns i 

emergències (9887) 
- Copiar el model de Mataró per accedir al casc antic i situar pilones que garanteixin pas a 

veïns i vehicles autoritzats. D'aquesta manera es pacifica espais com plaça de 
l'ajuntament suprimint el transit de vehicles (9968) 

- Realizar obras de transformación para incrementar el número de calles como se ha 
hecho por ejemplo con la c/gibraltar. Empezando desde  la estación la c/St Agusti y 
Angel Guimera, la c/Industria... (10166) 

Comentaris tècnics: L’import permet fer una plataforma única al carrer Àngel Guimerà. La 
resta de proposta no es pot realitzar perquè cada carrer que es concreta comportaria un 
pressupost superior als 150.000 euros.  
Reformulació: Pacificar el carrer Àngel Guimerà amb plataforma única donant continuïtat a 
la reforma del nucli antic. 
Pressupost aproximat: 120.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 9887, 9968 i 10166  

 

MA.9  Pacificar la Gran via des del carrer de la Plaça fins a la Salle 

Descripció: Continuar el procés de pacificació del tram de la Gran Via (del carrer la Plaça fins 
a la Salle) per donar prioritat als vianants. Adaptar les voreres per a les persones amb 
mobilitat reduïda: hi ha voreres que no compleixen amb les mides i pendents necessàries 
per poder transitar correctament, tot i ser el principal eix comercial del poble. 
Pressupost aproximat: 120.000 € 
Referència a la plataforma Decidim: 10079 
 

 

MA.10  Pacificació dels entorns escolars 

Descripció: Algunos colegios tienen vallas para cortar el tráfico durante la entrada y la salida 
de los pequeños, pero es un proceso manual y no evita que el resto del día la circulación de 
los vehículos sea, en bastantes casos, a alta velocidad. 
Propongo pacificar el tráfico en las zonas de alrededor de los colegios. Por ejemplo: 
peatonalizar algunas calles con grandes jardineras que obligan a hacer zig zag, como en el 
caso de La Lió o El Dofí; o poniendo resaltos en otras como en El Pilar... 
Pressupost aproximat: 40.000 € 
Referència a la plataforma Decidim: 9947 

 

MA.11 Passos de vianants amb sensors i senyalització leds  

Descripció original: Instal·lar balises lluminoses als passos de vianants situats a carreteres 
com la de Premia de Dalt o la de Vilassar, per tal de millorar la seva visibilitat i augmentar la 
seguretat en aquests punts. Aquest mecanisme il·lumina el terra quan detecta un vianant i 
permet evitar riscos d'atropellament en carreteres on es circula a més velocitat.  
Comentaris tècnics:  Per a tres passos de vianants. Condicionat als permisos de la Diputació. 
Reformulació: Igual que la descripció i concretant que l’actuació es farà en tres passos de 
vianants. 
Pressupost aproximat: 60.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 9998 
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MA.12  Premià 100% accessible (passos de vianants i voreres). Es fusionen 4 propostes 
(10164, parts de 9946, 10207, 10039). 

Descripció original:  
- Arranjar el màxim de passos de vianants i voreres que no són accessibles per a persones 

amb problemes de mobilitat, cotxets de bebè, etc. A Premià hi ha desenes de passos de 
vianants que suposen un impediment per a la mobilitat, així com voreres en males 
condicions o amb senyals, papereres, etc.. al mig que dificulten el pas. Per començar es 
proposa crear unes rutes 100% accessibles que comuniquin els diferents equipaments 
entre ells. (Ajuntament, Biblioteca, Piscina, Cap, Pavelló, Estació...) (10164) 

- Eliminar postes de comunicaciones y electricidad en las calles estrechas u obligar a las 
compañías que lo hagan, poner rampas en pasos de cebra que en estos momentos no 
tienen, en especial en zonas escolares. Endurecer las multas para el corte y 
mantenimiento de setos y vallados, insistiendo en aquellos que están en calles 
estrechas. Facilitar el paso para sillas de ruedas, carros de bebes y mejorar el tránsito de 
peatones en aquellas calles que ahora es difícil pasar por ellas. (part de la 9946 marcada 
en color groc) 

- Voreres adaptades per cadires de rodes i posar més jocs inclusius als parcs (10207 
marcada en groc) 

- Molts passos de vianants no estan arranjats...et trobes o que no tenen el desnivell o que 
no coincideix  amb el pas de zebra. Per les persones que tenen mobilitat reduïda pot 
representar no poder sortir de la seva illa ...La proposta és a tot el poble i molt 
especialment a la zona de Can Pou, hi ha ubicat un sociosanitari, un cole i un institut i és 
una zona molt oblidada, et pots trobar un pas de vianants sense desnivell i amb una 
acera estreta i amb el pal de la llum enmig... (10039, part genèrica pel poble) 

 
Reformulació:  Arranjar el màxim de passos de vianants i voreres que no són accessibles per 
a persones amb problemes de mobilitat, cotxets de bebè, etc. A Premià de Mar hi ha desenes 
de passos de vianants que suposen un impediment per a la mobilitat, així com voreres en 
males condicions o amb senyals, papereres o pals d’electricitat al mig que dificulten el pas. 
Per començar es proposa crear unes rutes 100% accessibles que comuniquin els diferents 
equipaments entre ells. (Ajuntament, Biblioteca, Piscina, Cap, Pavelló, Estació...). 
Pressupost aproximat: 80.000 € 
Referència a la plataforma Decidim: 10164, part de la proposta 9946, part 10207, part 
10039. 

 

MA.13  Rutes segures per a vianants per connectar Premià amb els pobles de l'entorn 

Descripció original: Millorar les vies de comunicació entre Premià i els pobles de l'entorn 
per poder anar caminant o amb patinet d'un poble a l'altre de manera segura. 
(Curs Bàsic 2 de l'Oficina de Català de Premià de Mar) 
Pressupost aproximat: 30.000 € 
Referència a la plataforma Decidim: 10177 

 

MA.14  Vorera ampla a l'entrada de Premià de Mar fins a Can Fitó  

Descripció original: Fem un poble que miri al mar. Construir una vorera ampla per poder 
passejar, des de l'inici de Premià (Vilassar) fins a Can Fit; arreglar la vorera de davant de la 
Creu Roja i l’antic CRAM. Menys aparcaments de zona blava. En l'anterior edició de 
pressupostos participatius, es va asfaltar el pas des del Mercat de les Flors fins a Premià 
però just al pas es va pintar un lloc d'aparcament de zona blava i no hi ha vorera. Tampoc es 
pot fer l’entrada a la platja amb seguretat perquè hi ha una entrada de la N-II.  
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Pressupost aproximat: 60.000 € 
Referència a la plataforma Decidim: 10139 

 

MA.15 Vorera per unir Premià de Mar amb el Masnou (es fusionen dues propostes: 10026 
i 9952) 

Descripció original:  
- Unir Premià de Mar i El Masnou amb una vorera, facilitant l'accés a peu. Fer-ho 

mitjançant un conveni entre els dos pobles i coincidint amb la pacificació de la NII 
(10026) 

- Unir premià i Masnou per els pobles arribant a un acord amb el poble veí. Millorar la 
connexió a peu entre tots dos pobles (9952) 

Reformulació: Unir Premià de Mar i El Masnou amb una vorera, facilitant l'accés a peu. 
Pressupost aproximat: 30.000 € 
Referència a la plataforma Decidim: 10026, 9952  
 

 

MA.16  Zona vermella d'aparcament (gratuïta 24 h residents) en els carrers d'accés al Port 

Descripció original: Cal zona vermella d’aparcament (gratuïta 24h per a residents) en els 
carrers d'accés al Port comercial de Premià (c. Santiago Rusiñol i rodalies: barris de Can 
Ferrerons i Can Fitó). L’aparcament és complicat per l’afluència de públic d'altres poblacions 
que s'hi desplaça en vehicle particular: accés a serveis (piscina municipal, casal d'avis), zona 
d'oci i comerç (Marina Port Premià va suprimir el pàrquing públic de l’esplanada de Can 
Fitó). Cal que s’hi prioritzi aparcament premianencs/ques.     (Taller Parelles lingüístiques) 
Pressupost aproximat: 20.000 € 
Referència a la plataforma Decidim: 10182 
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Taller 3. ÀMBIT. ESPAI PÚBLIC I EQUIPAMENTS  
 
Objectiu: Treballar en equip, debatre les propostes i escollir-ne 9 que aniran a la fase de 

votació ciutadana.   

 

Criteris per a valorar les propostes: 

- Visió de ciutat i equilibri territorial 

- Inclusió social i diversitat 

- Sostenibilitat ambiental i equitat social i de gènere 

- Nombre de necessitats satisfetes 

- Impacte en la població afectada 

- Durabilitat dels projectes d’inversió 

Pensar en el bé comú i fer la valoració en favor del col·lectiu i del poble. Les propostes es 

despersonalitzen i passen a ser col·lectives.  

 

ESPAI PÚBLIC I EQUIPAMENTS (16 propostes) 

 

id 

 

Títol 
Valoració 
econòmica 

Priorització 

9991 
EE.1 

Adequació de l'enllumenat públic  
40.000 € 

 

9959 
EE.2 

Arranjament de la plaça de Can Fitó 30.000 €  

9935 
EE.3 

Canvi paviment dels parcs infantils 45.000 €  

9961 
EE.4 

Eliminar el cablejat aeri 50.000 €  

9811 
EE.5 

Font d'aigua potable a la plaça del Dr. Ferran 5.000 €  

9812 
9972 

EE.6 
Gran espai d'esbarjo i pipican per gossos  50.000 € 

 

10163 
EE.7 Instal·lació de WC públics a punts estratègics del 

poble 
5.000 € 

 

10207 
EE.8 

Jocs inclusius als parcs 50.000 €  

9971 
EE.9 

Manteniment i Reparació pipicans 58.800 €  

9986 

EE.10 Mantenimiento de las pinturas de los tuneles 
subterraneos de acceso a las playas 24.000 € 

 

10165 
EE.11 

Mejorar zona en frente de la estación 15.000 €  

10031 
EE.12 

Millora de l'enllumenat del Parc El Palmar 25.000 €  

10189 
EE.13 

Millorar la seguretat de les tarimes a l'Espai Amistat 790 € 
 

10028 

EE.14 Renovació i ampliació del parc infantil plaça Tina 
Fontanills 

50.000 € 
 

9948 
EE.15 

Reparar o substituir l'enllumenat del Passeig Marítim 
40.000 € 

 

10191 
EE.16 

Tots a la fresca - Espais d'ombra per a petits i grans 60.000 €  
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EE1. Adequació de l'enllumenat públic en alguns punts amb zones fosques 

Descripció original: Millorar l'enllumenat públic de carrers on ara és insuficient o inexistent i 
on es generen zones fosques, insegures i perilloses; agreujades per l'estat lamentable de 
moltes voreres aixecades per les arrels dels arbres o per falta de manteniment i que poden 
causar caigudes. Exemple de carrer on caldria actuar:  Capitans de Mar pas de vianants junt 
el Cemediq. 
Comentaris tècnics: Adequació de l'enllumenat públic en alguns punts amb zones fosques. 
Pressupost aproximat: 40.000 euros  
Referència a la plataforma Decidim: 9991 

 

EE.2  Arranjament de la plaça de Can Fitó 

Descripció original: La barrera de seguretat viària de N-II no és prou segura en aquest parc 
per als infants que hi juguen a pilota. Les pilotades que s'hi escapen poden provocar 
accidents a vehicles i a la canalla en un moment de descuit dels pares i/o cuidadors. Cal 
evitar el doble perill amb una àmplia tanca metàl·lica a la banda de mar d'aquest espai. A 
més a més, cal augmentar-hi la neteja de brossa i cura de vegetació. Cal equipament 
esportiu per al jovent del barri: tennis taula, pista bàsquet, barres gimnàs. 
Pressupost aproximat: 30.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 9959 
 

 

EE.3  Canvi del paviment dels parcs infantils 

Descripció original: La majoria dels parcs infantils tenen el sòl de sorra, sovint amb males 
herbes. Proposo canviar el paviment dels parcs per paviment de cautxú que és més higiènic i 
segur pels infants. 
Comentaris tècnics:  La col·locació del cautxú només es recomana en places pavimentades.  
Reformulació: Col·locació cautxú als parcs infantils amb terra pavimentat.  
Pressupost aproximat: 45.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 9935 

 

EE.4  Eliminar el cablejat aeri 

Descripció original: Actualment a gran part dels carrers hi ha cablejat aeri, amb els "postes" 
de llum al mig de les voreres, cosa que dificulta molt la mobilitat, a més de ser antiestètica i 
insegura. La proposta és destinar una part dels pressupostos a anar soterrant el cablejat. 
Pressupost aproximat: 50.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 9961 

 

EE.5  Font d'aigua potable a la plaça del Dr. Ferran 

Descripció original: Col·locar una font d'aigua potable a prop del parc infantil de la plaça del 
Dr. Ferran. Molta canalla hi juga i durant la primavera i estiu hi fa molta calor. 
Pressupost aproximat: 5.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 9811 

 

EE.6  Gran espai d'esbarjo i pipican per gossos (es fusionen dues propostes: 9812 i 9972) 

Descripció original   
- Crear un lloc GRAN d'esbarjo per gossos (tipus el que hi ha aprop de can verboom a 

premia de dalt), on tinguin molt d'espai per correr lliures i hi hagi herba i arbres i bancs; 
on els amos tambe gaudeixin de l'estona de joc dels gossos (pot ser per les afores de 
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premia de mar). Amb zones separades per gossos grans/gossos petits, gespa, font 
d'aigua, arbres i elements d'agility. I un bon manteniment de valles, gespa,etc. (9812) 

- Construcció d'un parc per gossos/pipican gran. Amb zones separades per gossos 
grans/gossos petits, gespa, font d'aigua, arbres i elements d'agility. I un bon 
manteniment de valles, gespa,etc. (9972) 

Reformulació: Construir una àrea gran d'esbarjo per a gossos. Un espai voltat amb tanques 
que permeti als gossos córrer lliurement. Hauria de tenir elements d'agility, font d'aigua, 
bancs i una zona separada per a gossos grans i gossos petits. Hauria d'estar enjardinat amb 
herba, arbustos i arbres que ombregin la zona.  
Pressupost aproximat: 50.000 € 
Referència a la plataforma Decidim: 9812, 9972 

 

EE.7  Instal·lació de WC públics a punts estratègics del poble 

Descripció original: Durant aquesta etapa de restriccions horàries dels restaurants-bars, s'ha 
fet palesa la necessitat de disposar de lavabos públics permanents a diferents punts del 
poble. Per exemple al passeig marítim direcció Ocata, i en alguna de les places del centre del 
poble. 
Pressupost aproximat: 5.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 10163 
 

 

EE.8  Jocs inclusius als parcs 

Descripció original: Més inclusió real col·locant jocs adaptats a cada parc del poble (només 
n’hi ha 3) i senyalitzar-los  (hi ha famílies que desconeixen que ho són). 
Comentaris tècnics:  Substitució d'elements existents a les diferents àrees per a més 
elements inclusius. 
Pressupost aproximat: 50.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 10207 

 

EE.9  Manteniment i Reparació pipicans 

Descripció original: Reparar els pipicans del poble: hi han molts forats a la sorra, les tanques 
trencades, etc. Establir un manteniment al menys mensual. 
Comentaris tècnics:  Reparació, condicionament  i manteniment mensual (durant dos anys). 
Pressupost aproximat: 58.800 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 9971 

 

EE.10  Mantenimiento de las pinturas de los tuneles subterraneos de acceso a las playas 

Descripció original: Mejora y mantenimiento de los pasos subterráneos con la implicación 
de artistas locales que transformen estos espacios y proyecten Premià de Mar al mundo. 
Pressupost aproximat: 24.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 9986 

 

E.11  Mejorar zona en frente de la estación 

Descripció original: Teniendo en cuenta que es lo primero que se ve cuando se llega en tren, 
se debería mejorar la zona enfrente de la estación: añadir plantas, obligar a las terrazas a 
utilizar el mismo tipo de silla,  añadir una papelera antes de la calle Sant Agustí (la que hay 
siempre está llena), poner un bonito letrero de entrada, un mapa de los restaurantes, un 
mapa del pueblo... 
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Pressupost aproximat: 15.000 euros  
Referència a la plataforma Decidim 10165 

 

E.12  Millora de l'enllumenat del Parc El Palmar 

Descripció original: Trobem a faltar més llum al Parc El Palmar. A l´hivern, quan es fa fosc 
d´hora, és fa evident la falta d'enllumenat especialment a la zona de jocs infantils. És fa 
difícil veure als nens i és fàcil caure a les zones de sorra degut a la falta d'il·luminació. 
Pressupost aproximat: 25.000 euros  
Referència a la plataforma Decidim: 10031 

 

EE.13  Millorar la seguretat de les tarimes a l'Espai Amistat 

Descripció original: Baranes per a la prevenció de caigudes quan s'està a l’escenari sobre 
tarimes a 45 o 60 cm del terra; sobretot quan s'hi col·loquen cadires. Això evitaria el risc que 
alguna de les potes pugui sobresortir de la tarima i acabin caient cadira i persona a terra. Es 
tracta de 4 baranes tubulars d’acer de 2 m i 2 baranes més, també de tub d’acer, d’1 metre 
pels laterals. Aquesta proposta té un cost de 788,92 €.    Coral l'Amistat 
Pressupost aproximat: 790 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 9971 

 

E.14  Renovació i ampliació del parc infantil plaça Tina Fontanills 

Descripció original: El parc infantil de la plaça Tina Fontanills està molt vell crec que li aniria 
bé actualitzar-lo i aprofitar per ampliar-lo, ja que la zona de la petanca no s'utilitza com a tal 
si no que la gent porta els gossos a fer les seves necessitats. Crec que seria una bona 
oportunitat per ampliar i actualitzar un parc infantil que està molt concorregut i es dels més 
vells que queden a Premia. Així mateix ajudaria a desmassificar altres parcs de la zona. 
Pressupost aproximat: 50.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 10028 

 

E.15  Reparar o substituir l'enllumenat del Passeig Marítim 

Descripció: Destinar una partida econòmica a reparar o substituir les lluminàries 
fotovoltaiques repartides al llarg del passeig 
Reformulació: Reparar o substituir les lluminàries fotovoltaiques repartides al llarg del 
Passeig Marítim. 
Pressupost aproximat: 40.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 9948 

 

E.16  Tots a la fresca - Espais d'ombra per a petits i grans  

Descripció original: Crear espais d'ombra a places, parcs i carrers durant l'estiu mitjançant la 
instal·lació de pèrgoles, tendals o vegetació. Amb l'objectiu de protegir-se del sol i la calor, 
es crearan espais d'ombra equipats amb bancs (fixes o provisionals) i punts d'aigua per 
refrescar-se i jugar els més petits.  
Comentaris tècnics:  Amb aquest pressupost potser es podrien cobrir 3 places 
Reformulació: Igual però concretant el nombre de 3 places. 
Pressupost aproximat: 60.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 10191 
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Taller 4.  ÀMBIT. CIUTAT I PERSONES  
 
Objectiu: Treballar en equip, debatre les propostes i escollir-ne 6 que aniran a la fase de 

votació ciutadana.   

 

Criteris per a valorar les propostes: 

- Visió de ciutat i equilibri territorial 

- Inclusió social i diversitat 

- Sostenibilitat ambiental i equitat social i de gènere 

- Nombre de necessitats satisfetes 

- Impacte en la població afectada 

- Durabilitat dels projectes d’inversió 

Pensar en el bé comú i fer la valoració en favor del col·lectiu i del poble. Les propostes es 

despersonalitzen i passen a ser col·lectives.  

 

 

id 

 

Títol original 
Valoració 
econòmica 

Priorització 

10205 

CP.1 Ajudar amb un curset que aquagym terapèutic 
per dones i homes amb Fibromiàlgia  7.000 € 

 

10197 
CP.2 

Creació de l'Espai Salut Comunitari PDM 60.000 €  

10160 
CP.3 

Curs de formació en smartphones gent gran 800 € 
 

10202 

CP.4 Dar a conocer Premiá de Mar (Restauración, 
Comercios, Port, museos...)  

14.010 € 
 

10203 
CP.5 

Ferias Gastronómicas  24.400 € 
 

10206, 
10081 

CP.6 Infraestructura d'internet de les coses (IoT) i 
projectes a les escoles / Xarxa oberta 
premianenca (XOP)  150.000 € 

 

9956 
CP.7 

Networking professional a Premià de mar 2.000 € 
 

10180 

CP.8 Suport humà i material per a joves amb 
diversitat funcional de Premià de Mar per a 
sortides de lleure 24.000 € 

 

10193 

CP.9 Tallers d’empoderament feminista, educació 
sexual integral i prevenció de violències 
masclistes en escoles i espais socials del municipi 

10.000 €  

9886 
CP.10 

Volem Música en Viu a Premià de Mar 40.000 € 
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CP.1   Ajudar amb un curset que aquagym terapèutic per dones i homes amb Fibromiàlgia  

Descripció original: La associació AFECPDM, associació de Fibromialgia i enfermetats 
cròniques de Premià de Mar, demana poder fer un curset de aquagym cada any, dirigit amb 
les persones amb Fibromialgia o enfermetats cròniques, amb un cost simbòlic per part de la 
associació. 
Comentaris tècnics:  La proposta s'obriria a altres entitats i col·lectius de salut, sempre per a 
persones empadronades a Premià de Mar. S'ha fet una estimació d'una classe de 20 
persones x 10 mesos: El cost per persona d'acord amb el pressupost de CEM és de 15,56€ 
persona/al mes. Cost de dos anys 
Reformulació: L’AFECPDM, associació de Fibromialgia i enfermetats cròniques de Premià de 
Mar, demana poder fer un curset de aquagym cada any, dirigit amb les persones amb 
Fibromialgia o malalties cròniques, amb un cost simbòlic per part de la associació. La proposta 
s'obriria a altres entitats i col·lectius de salut, sempre per a persones empadronades a Premià 
de Mar. 
Pressupost aproximat: 7.000 € 
Referència a la plataforma Decidim: 10205 

 

CP.2  Creació de l'Espai Salut Comunitari PDM 

Descripció original: "Bona qualitat de vida passa per tenir una bona salut. La Casa de Salut 
PDM que NeuroPremià proposa preten que sigui un complement a la ja tan deteriorada 
Sanitat Públic.  Partint Model Espai Salut Sant Cugat (Mirasol)  
1 Creació Espai Salut Comunitari PDM; 2 Dotació d'un espai físic per entitats de Salut; 3 La 
creació des de l'Ajuntament d'acords amb professionals medicines complementàries on 
consistori 50% profesional 25% usuari  25%. Homeopata, Fisio, Osteopata, Psicoleg, 
acupuntura,..." 
Comentaris tècnics:  Dotació per a adequar un espai d'un equipament municipal, a decidir, 
per a acollir la Casa de Salut, i subvenció pel 50% de participació de l'Ajuntament en els 
serveis acordats.  
Pressupost aproximat: 60.000 € 
Referència a la plataforma Decidim: 10197 

 

CP.3  Curs de formació en smartphones gent gran 

Descripció original: Els smartphones s'han convertit en un aparell imprescindible en el 
nostre dia a dia i m'he adonat que hi ha molta gent gran que encara no sap la quantitat de 
coses pràctiques que es poden arribar a fer. Per això, proposo organitzar un curs de 
formació per ensenyar a la gent gran com utilitzar i treure-li el màxim partit als seus telèfons 
intel·ligents. Podria fer-se en algun espai públic com la biblioteca municipal. Jo 
personalment m'ofereixo com a formador d'aquest curs. 
Comentaris tècnics:  Atès que hi ha 4 entitats de gent gran i podria fer-se un mínim de 2 
cursos. 
Pressupost aproximat: 800 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 10160 

 

CP.4   Dar a conocer Premiá de Mar (Restauración, Comercios, Port, museos...) NOU TÍTOL 

Descripció original: "Campaña publicitaria trilingüe, en los medios de comunicación para 
venir los sábados, día en que se pueden unificar las actividades comerciales, de restauración 
y culturales. Establecer rutas a pie, con información en Flyers en las estaciones de tren de 
Sants, Plaza Catalunya y Premià de Mar. La alternativa podría ser un trenecito desde el 
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parking de la Estación. En el precio del billete se incluirían descuentos. Posibilidad de añadir 
pequeños trayectos en embarcación por el puerto" 
Comentaris tècnics:  En l'actualitat ja estan dissenyades 3 rutes (ruta modernista, ruta de les 
masies i història al carrer), les quals funcionen a través del web del patrimoni i es competència 
del departament de cultura. El servei d'empresa comerç i ocupació en va dissenyar dues més 
(la ruta marinera i la ruta industrial). Caldria doncs adequar-les al format demanat  Adequació 
redacció 2 rutes turístiques (marinera i industrial);  Traducció 3 idiomes; Impressió Flyer; 
Viatge en vaixell històric; Tren turístic 1 mes. 
Pressupost aproximat: 14.010 € 
Referència a la plataforma Decidim: 10202 

 

CP.5  Ferias gastronómicas 

Descripció: "Recuperar las Ferias Gastronómicas. Con periodicidad, por ejemplo trimestral, 
una por cada estación del año, que podrían ser temáticas, por producto (Ej. Bolets),  por 
cocina de Comunidades Autonómicas, o por cocina de países extranjeros.  
Deberían instalarse en las zonas comerciales de forma rotativa." 
Comentaris tècnics:  S'entén la proposta com l'organització de fires-mercat alimentàries i 
gastronòmiques de venda al menor i degustacions. Es detalla el cost per cada fira (6.100 €):  
Organització, cerca de participants i muntatge + Lloguer de carpes; neteja;  Publicitat.  
Pressupost aproximat: 24.400 €  
Referència a la plataforma Decidim: 10203 
 

 

CP.6   Infraestructura d'internet de les coses (IoT) i projectes a les escoles / Xarxa oberta 
premianenca (XOP) (es fusionen 2 propostes, 10081 i 10206) 

Descripció original:  
- Xarxa Oberta Premianenca: Dotar el municipi d'una infraestructura oberta i permanent 

de connexió a internet, amb l'objectiu d'oferir més oportunitats educatives, laborals i de 
participació a tota la ciutadania. Actualment no disposar d'aquesta connexió causa 
discriminació: massa escolars, estudiants i les seves famílies l'han viscuda durant la 
pandèmia; però més enllà d'aquesta situació urgent cal cercar solucions universals i de 
futur. Proposo iniciar el desplegament d’una xarxa wifi municipal que n'ofereixi l'accés. 
(10081) 

- Aposta amb participació ciutadana i garanties de privacitat per la creació d'una xarxa 
comunitària d'IoT amb la instal·lació de la infraestructura necessària (3 antenes Lo-Ra -
Long Range en anglès) ubicades estratègicament i que permeti l'ús gratuït per 
empreses, serveis públics, escoles i ciutadans en múltiples aplicacions. Desplegament de 
projectes pedagògics a les escoles i centres de secundària del municipi per tal de donar 
eines i coneixements als infants i joves del municipi. (10206) 

Reformulació i concreció tècnica de la proposta:  Xarxa d’internet comunitària que, alhora, 
pugui servir per cobrir les necessitats de connectivitat de la comunitat educativa, així com 
de  persones o famílies amb pocs recursos. 
Pressupost aproximat: 150.000 euros  
Referència a la plataforma Decidim: 10081, 10206 

 

CP.7 Networking professional a Premià de mar 

Descripció:  "La meva proposta es un projecte per organitzar un grup de Networking 
professional, a Premià de mar. Comerciants, autònoms, empresaris, ens reunim un dia a la 
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setmana, i de manera protocol·litzada, compartim lo que fem, recomanem i donem a 
conèixer lo que fan els altres participants. Ho fem amb estratègia mesurable. 
L'objectiu es donar a conèixer els nostres serveis i productes i els de tots els participants. 
Assolir una xarxa de màrqueting a la nostra població, entre nosaltres mateixos." 
Comentaris tècnics:  Contractació empresa o professional especialitzada en l'organització de 
networquings. Contacte inicial amb les empreses i organització i moderació de networquing 
a les setmanes inicials. 
Pressupost aproximat: 2.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 9956 
 

 

CP.8 Suport humà i material per a joves amb diversitat funcional de Premià de Mar per a 
sortides de lleure 

Descripció original:  Organitzar un grup de lleure per a joves amb diversitat funcional, a 
partir de 16 anys, i adults amb el suport (humà i material) que necessitin per dur a terme 
activitats lúdiques que siguin del seu interès. Ajudar-los a organitzar una sortida al mes, dins 
o fora de la població: anar al cinema, a la discoteca (Disconcert del Clap, a Mataró), 
d'excursió o, senzillament, quedar un diumenge al matí per fer l'aperitiu. Ho tenen més 
difícil que la resta, però amb suport poden fer-ho!          (Taller Parelles lingüístiques) 
Pressupost aproximat: 24.000 euros (preu per a 2 anys) 
Referència a la plataforma Decidim: 10180 
 

 

CP.9 Tallers d’empoderament feminista, educació sexual integral i prevenció de violències 
masclistes en escoles i espais socials del municipi 

Descripció original: Tallers adreçats a adolescents, joves, dones, mares i pares per a: 
l’educació sexual integral i comunicació intrafamiliar; l’autodefensa des de l’empoderament 
feminista; fotografia per treballar amb dones i infants les violències des d’una mirada 
interseccional; teatre feminista per al creixement personal; prevenció de violència de 
gènere en dones grans, i altres tallers que puguin afavorir l’empoderament feminista, els 
drets sexuals i reproductius i el dret a viure una vida lliure de violències 
Comentaris tècnics: Taller d’autodefensa l’autodefensa des de l’empoderament feminista. 
Activitats coeducatives per combatre la violència masclista i l’educació afectivo-sexual fent 
un abordatge explícit, transversal, rigorós i sistemàtica de la perspectiva de gènere.  2022-
2023 
Pressupost aproximat: 10.000 euros 
Referència a la plataforma Decidim: 10193 

 

CP.10  Volem Música en Viu a Premià de Mar 

Descripció original: Premià de Mar pateix d'un gran dèficit cultural i musical. Proposo 
d'implementar un cicle de música en viu al llarg de l'any amb tota mena d'estils musicals 
d'artistes catalans, a l'aire lliure i en espais tancats. La gestió del cicle no es podria subrogar 
sinó que hauria de ser realitzada i portada a terme pels actors locals amb el suport de 
l'Ajuntament. 
Pressupost aproximat: 40.000 € 
Referència a la plataforma Decidim: 9886 

 


