
Codi Objectiu Responsable Octubre 2016 Estat Abril 2017 Estat

111 Creació d'una comissió de debat i participativa sobre el 

model dels Serveis Socials dins el marc del Consell Municipal 

de Benestar Social

Serveis Socials D'acord amb una resolució del ple, el Consell Municipal de Benestar Social 

va crear una taula de debat per tractar temes específics d'aquest àmbit. 

Aquesta taula es va constituir el mes de juny.

Avançat Aquesta taula celebra reunions periòdiques des de la seva creació. 

Objectiu assolit.

Acabat

112 Redacció, aprovació i execució d’un pla contra la pobresa i 

l’exclusió social

Serveis Socials A la pràctica hem comprovat que el desenvolupament d'un pla com aquest 

ja queda reflectit en tots els altres objectius del PAM que fan referència als 

aspectes socials. Per tant, es proposa suprimir aquest objectiu perquè és 

massa genèric.

Iniciat - Descartat

113 Compromís econòmic municipal amb la Taula d’Inclusió 

Social

Serveis Socials Hem fet la convocatòria anual de subvencions des d'una partida consignada 

amb 20.000 €. En breu coneixerem quin import percebrà cada entitat.

Avançat A finals d’any es va fer la resolució i es va distribuir la totalitat de la 

consignació entre les entitats sol·licitants. Objectiu anual recurrent. 

Ja s’han aprovat les bases de la convocatòria 2017.

Avançat

114 Accions amb les famílies i la comunitat educativa per 

prevenir els riscos d’exclusió social en la infància

Ensenyament Hem iniciat els Espais de Debat Educatiu amb el suport de la Diputació de 

Barcelona. També hem fet sessions formatives i de suport al rol parental 

adreçades a mares i pares per prevenir els riscos d’exclusió social en la 

infància.

Avançat S’està treballant en aquesta línia. Els Espais de Debat Educatiu 

tindran continuïtat durant els propers dos anys gràcies a un recurs 

tècnic del Catàleg de Serveis de la Diba.

Avançat

115 Pla integral a l'entorn del carrer de Núria amb accions de 

caràcter social i comunitari

Serveis Socials Ja disposem del diagnòstic i de les propostes de millora que 

desenvoluparem a partir de l’any vinent.

Iniciat En procés la licitació per a la contractació d’uns educadors de carrer 

que realitzaran dinamització comunitària durant el període 2017-

2019.

Iniciat

121 Reducció del temps d’espera en l’atenció social Serveis Socials Hem reduït a 15 dies el termini màxim d’espera de les primeres acollides, 

quan abans arribava quasi a les quatre setmanes. Hem pogut assolir aquest 

objectiu satisfactòriament gràcies a una revisió contínua de les agendes.

Acabat - Acabat

122 Creació de la Targeta Solidària per a les persones amb 

necessitats

Serveis Socials Aquest projecte compta amb la col·laboració de la Creu Roja, la qual , no 

obstant, no pot facturar a l’Ajuntament. Per tant, per raons de gestió hem 

de posposar aquest objectiu. 

Aturat Ajornat a 2018 Aturat

123 Clàusules socials en tots els contractes de serveis i obres amb 

els proveïdors de l’Ajuntament

Contractacions Cal major sensibilització de totes les àrees per triar la clàusula social que, 

d’entre les proposades, aporti més valor.

Acabat - Acabat

124 Clàusules socials en les convocatòries d’ocupació pública de 

l’Ajuntament, especialment per a aturats de llarga durada, 

joves, discapacitats etcètera.

Recursos 

Humans

Hem inclòs unes clàusules socials les convocatòries de contractació pública 

de treballadors per prioritzar els qui tenen discapacitat, càrregues familiars 

o que són aturats de llarga durada.

Acabat - Acabat

131 Contenció fiscal mentre duri la crisi econòmica Gestió 

Tributària

Tot i les possibles variacions a nivell particular, els ingressos globals de 

l’Ajuntament no incrementen. El compliment del primer any de l’objectiu 

finalitzarà quan s’aprovin les ordenances fiscals i de preus públics. 

Iniciat Ja s’han aprovat les ordenances fiscals i els preus públics 2017. Avançat

132 Subvencions per ajudar a superar les circumstàncies de la 

crisi econòmica

Serveis Socials S’ha fet una convocatòria de subvencions per al pagament de l’IBI. S’han 

presentat 14 sol·licituds, més que l’any anterior.

Acabat Finalment, el 2016 el nombre de subvencions concedides va ser 

superior. Es van atorgat 7 ajuts i l’import total dels ajuts atorgats va 

ser de 959,76 €. Aprovades les bases de la convocatòria 2017, amb 

novetats pel que fa al tram econòmic d’accés per poder arribar a un 

major nombre de beneficiaris. Incorporació dels objectius 135 i 163.

Avançat

133 Reforç administratiu per a l'atenció del PIRMI Serveis Socials Hem contractat un auxiliar administratiu de suport per a aquest fi. Avançat Continuïtat segons la previsió Avançat

134 Destinació d’un percentatge d’Inversió Social en el 

Pressupost Municipal per promoure programes i ajuts de 

suport a les famílies

Serveis Socials Hem comprat taules i cadires, i per al 2017 hem pressupostat la inversió en 

la instal·lació de l’edifici de Can Manent per tal d’adequar-lo a la normativa 

de menjadors socials.

Avançat Pendent de donar curs a les millores programades de millora de la 

instal·lació de l’edifici de Can Manent, que és el lloc destinat a la 

prestació del servei de menjador social.

Avançat

135 Avantatges fiscals per a les persones grans amb necessitats i 

treballadors a l’atur

Serveis Socials Proposem integrar aquest objectiu al PAM 132 Subvencions per ajudar a 

superar les circumstàncies de la crisi econòmica.

Iniciat Objectiu integrat al PAM 132 perquè fem una única convocatòria 

d’ajuts oberta a tota la població.

Descartat
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136 Coordinació amb les AMPA de les escoles per establir 

projectes de compra i de reutilització de llibres i material 

escolar per a Primària i ESO, amb la creació d’un Banc de 

llibres de text. Programa de beques.

Ensenyament Fins el 2016 hem invertit en l'adquisició de dispositius electrònics cedits via 

conveni a les AMPA de les escoles públiques i concertades. A partir de 2017 

preveiem implementar beques per donar suport a les famílies.

Avançat Tema en stand by fins al setembre Aturat

141 Servei de menjador escolar en períodes no lectius per 

garantir un àpat al dia adequat pels escolars

Ensenyament Hem mantingut el casal d’estiu del Centre Obert al juliol i hem fet un

conveni amb la Fundació Pere Tarrés per fer un casal a l'agost; tots dos amb

servei de menjador inclòs per garantir un àpat al dia adequat per als

escolars.

Avançat Acabem d’adjudicar l’organització i gestió del casal d’estiu municipal

del juliol a l’empresa Anncon, amb reserva de 80 places per a infants

derivats de Serveis Socials. També farem el casal d’estiu del Centre

Obert al juliol i a l’agost.

Avançat

142 Aportació de recursos al centre DISA i al Banc dels Aliments Serveis Socials Hem cobert les necessitats de transport per a la recollida i distribució 

d’aliments i hem facilitat la subvenció al DISA. Estem treballant en un 

conveni amb la parròquia de Santa Maria per a la gestió i funcionament del 

DISA.

Avançat Ja tenim signat el conveni amb el DISA per valor de 50.000 € per al

2017.

Avançat

143 Creació d’un servei de menjador social per a persones sense 

recursos

Serveis Socials Estem elaborant els documents per a la creació d’aquest servei (projecte, 

reglament de règim intern, memòria justificativa…) i dur-la a aprovació pel 

ple municipal.

Iniciat Procediment en curs Iniciat

144 Suport al projecte Espigoladors (recollida d'excedent 

agrícola)

Serveis Socials Hem impulsat aquest projecte mitjançant el grup creat per als horts socials 

i amb la participació de la Taula d’Inclusió Social. 

Iniciat Incorporem objectiu 145 per treballar conjuntament els dos 

projectes. Hem ampliat la dotació pressupostària i l’àrea de conreu 

per desenvolupar aquests projectes.

Avançat

145 Creació d'horts socials Serveis Socials Hem signat un conveni amb la parròquia de Sant Cristòfol, que ha aportat 

voluntaris qualificats com a hortolans, i hem creat un grup estable de 

persones vinculades al projecte d'horts socials, derivades de Serveis Socials 

i interessades en el projecte.

Acabat Objectiu incorporat al 144 per la fusió dels dos projectes en un. Descartat

151 Continuïtat dels programes de prevenció, detecció precoç i 

protecció dels infants i adolescents en risc d’exclusió social

Ensenyament Activitat anual continuada. Hem fet accions de formació amb vint alumnes 

de l’Aula Oberta. En les activitats dels tallers de prevenció hi ha hagut una 

assistència de 840 alumnes, 30 pares/mares i 40 mestres.

Acabat No hi ha novetat, però sí continuïtat del projecte. Avançat

152 Protegir el compliment de la funció de l'habitatge reduint el 

nombre de pisos buits

Gestió 

Tributària

Estem iniciant aquest procés que requereix moltes actuacions. En cas que 

s’hagi de signar conveni amb les entitats financeres i aquestes no acceptin, 

únicament podríem tancar el tràmit amb la unitat d’inspecció.  

Iniciat Actuació pendent de consolidar En breu se signarà un conveni amb el 

Consell Comarcal del Maresme que ens permetrà complementar la 

labor que s’està fent des de l’oficina del servei d’intermediació 

hipotecària, en funcionament des de 2016.

Aturat

153 Continuïtat dels programes de formació en la igualtat i la 

diversitat i contra la violència de gènere, l’assetjament i el 

bullying

Igualtat Hem continuat amb la formació iniciada als centres educatius, hem iniciat 

una formació amb participació de polítics i tècnics municipals i 

professionals d’altres àmbits, i hem creat la Taula d’Igualtat.

Acabat Des de la Taula de Gènere (o d’Igualtat) hem iniciat l’elaboració d’un 

protocol de prevenció de violències sexuals als espais públics dins de 

la campanya Per un Premià de Mar lliure de violències sexuals. Tema 

a treballar anualment.

Avançat

154 Creació d’espais de trobada per a joves i entitats juvenils 

(Casal de Joventut)

Joventut Aquest projecte és per al 2018. Per tant, encara no hi ha ubicació ni 

pressupost definits. 

Aturat Atès que s’ha aprovat una moció al ple sobre la creació d’un centre 

d’entitats a la masia de Can Salamó i que el pressupost participatiu 

valorat en 200.000 € també s’ha resolt en aquesta línia, tenim la 

possibilitat de vincular totes dues coses amb aquest objectiu. En 

aquests moments el projecte arquitectònic de rehabilitació de la 

masia està aprovat i en fase de realització.

Iniciat

161 Procés d'adaptació dels edificis i espais municipals d'acord 

amb el pla municipal d'accessibilitat

Obres 

Públiques i 

Urbanisme

Ja està en fase de licitació el projecte d'instal·lació d'un ascensor a l’edifici 

principal de l’Ajuntament.

Iniciat Licitació deserta. Nova licitació en curs. Iniciat

162 Beques de transport públic per als estudiants Ensenyament Hem obert el termini de sol·licituds i el tancarem a mitjan desembre. 

Llavors farem la resolució i els abonaments, després que els beneficiaris 

presentin la justificació corresponent.

Avançat A finals de març, es publicarà la resolució de les sol·licituds. 

Paral·lelament, estem preparant les bases per a les beques del curs 

2017/2018.

Avançat

163 Gratuïtat del transport públic local per a les persones més 

grans de 65 anys, persones menors de 18 anys i persones 

amb discapacitat

Gent Gran Proposem integrar aquest objectiu al PAM 132 Subvencions per ajudar a 

superar les circumstàncies de la crisi econòmica.

Aturat Objectiu integrat al PAM 132 perquè fem una única convocatòria 

d’ajuts oberta a tota la població.

Descartat



164 Millora dels accessos a la platja, del mobiliari urbà i de la 

senyalització viària 

Obres 

Públiques i 

Urbanisme

Hem iniciat les obres del pas soterrat al port pel carrer Santiago Rusiñol.  

Hem renovat i  incrementat jardineres al nucli antic i bancs a tot el 

municipi.

Iniciat Estem elaborant els plecs per licitar la renovació de la senyalització 

viària. Vinculat al PAM 822.

Iniciat

165 Eliminació de les barreres físiques que impedeixen el gaudi 

d’activitats esportives inclusives

Obres 

Públiques i 

Urbanisme

Projecte aturat fins l’any 2017, que és quan està previst executar-lo. Aturat Hem col·locat una barana de recolzament a l’accés principal del camp 

de futbol i hem adequat la porta corredissa del carrer de la Riera per 

millorar l’accés amb cadires de rodes al camp de futbol.

Avançat

171 Suport al teixit associatiu local de solidaritat i cooperació 

internacional

Cooperació Els projectes presentats per les entitats de Cooperació durant el 2016 

s’estan executant i han passat per la Comissió Tècnica de Valoració de 

subvencions amb la previsió que l’Ajuntament avancés els diners.

Avançat Subvencions 2016 adjudicades. Aprovades les bases de subvencions 

2017.

Avançat

172 Suport municipal als refugiats estrangers que arribin a 

Premià de Mar

Serveis Socials En resposta a una exigència del ple municipal, en què es va aprovar la 

moció Integrar el nostre municipi a la xarxa de ciutats refugi, vam incloure 

aquest punt al PAM. Després, hem revisat els plans d'acollida municipal, 

som dins la xarxa de Ciutats Refugi i de Municipis acollidors, estem 

associats al Fons Català de Cooperació, tenim una política de subvencions 

per a entitats de cooperació locals, donem suport al teixit associatiu local 

de solidaritat i cooperació internacional, hem realitzat una xerrada 

(09.06.16) sobre la situació dels refugiats amb el coordinador del Comitè 

per a l’Acollida de Refugiats a Catalunya i hem destinat 2.000 € del 

pressupost municipal a la Campanya de suport a l’acollida de població 

refugiada en trànsit a Europa, víctima dels confictes armats a l’àrea 

Mediterrània . 

Iniciat Sense novetat. Iniciat

211 Programa de mesures compensatòries i de reforç escolar 

amb voluntariat per a alumnes amb risc de fracàs escolar

Ensenyament Aquest projecte està aturat i l'iniciarem el 2018. Aturat Sense novetat. Aturat

212 Programa d’activitats formatives conjuntament amb les 

AMPA, mestres, entitats i Ajuntament per ajudar el 

professorat en el seu treball diari

Ensenyament Tema aturat. Caldrà revisar-lo de cara a propers exercicis. Aturat Hem fet xerrades de temes diversos amb la comunitat educativa 

(AMPA, mestres, famílies i Ajuntament). L’activitat és continuada al 

llarg del curs escolar.

Iniciat

213 Completar el desenvolupament del programa de "Propostes 

de millora de l'Escola de Música” de la Diputació de 

Barcelona 

Escola Música La programació del curs 2016-2017 ja incorpora noves propostes 

formatives derivades de la diagnosi i del posterior estudi. Activitat anual.

Acabat S’amplien els tallers de curta durada, a compte d’algunes classes de 

sensibilització, que disminueixen. Amb el nou director estem 

treballant en projectes musicals d’orientació més social, d’acord amb 

la diagnosi elaborada amb la Diputació de Barcelona.

Avançat

214 Realització de cursos d’alfabetització digital i xarxes socials 

per a adults

Promoció 

Econòmica

Enguany 29 usuaris del servei d’Ocupació han realitzat formació en 

alfabetització digital i xarxes socials a través d’una atenció personalitzada.  

Valorem positivament que les persones en situació d’analfabetisme digital 

cada vegada representin una part més petita de la població. Creiem que els 

propers exercicis tindrem nous reptes pel que fa a la utilització de 

certificats digitals.

Acabat Continuem treballant en aquesta línia. Avançat

215 Elaboració d'una guia de l’educació digital per a pares i 

adolescents

Ensenyament Preveiem editar-la l'any 2017 en el marc del programa de prevenció amb 

adolescents. 

Aturat Tema ajornat a 2018 Aturat

216 Programa sobre educació afectiva, respecte a l’orientació 

sexual i planificació familiar i prevenció de les Malalties de 

Transmissió Sexual

Igualtat Estem realitzant sessions formatives i de sensibilització a les escoles, hem 

iniciat el taller de prevenció de la violència de gènere amb col·lectius en risc 

d'exclusió (Aula Oberta) i hem realitzat el taller "Estimar no fa mal " amb 

alumnes de 3r i 4t d'ESO. A més, hem presentat l'activitat "Saber ser, saber 

estar " al Consell d'Infants (abril). De tots aquests temes se’n fa trasllat a la 

Taula d’Igualtat.

Avançat Continuïtat en un projecte que té una resposta molt positiva per part 

de la comunitat educativa.

Avançat

217 Creació d'una comissió d'estudi del Mapa Escolar de Premià 

de Mar en el si del Consell Escolar Municipal

Ensenyament Aquesta comissió ja està creada i treballa amb assiduïtat. Acabat Acabat



221 Programa de foment de l’esport per a tothom en espais 

públics a l’aire lliure

Esports Al programa estable anual d’activitats esportives ja s’estan realitzant 

activitats com l’Ironkids  i la Cursa d’Estiu, adreçades a tota la població i 

sempre desenvolupant-se en espais oberts i lliures. A més de promocionar 

altres tipus d’activitats com les dirigides del gimnàs, la intenció és acostar la 

població a la pràctica esportiva.

Avançat Continuïtat tot com fins ara Avançat

222 Programa d’Esport Escolar i d'activitats esportives 

extraescolars

Esports Actualment estem treballant amb les escoles un programa de foment de la 

pràctica esportiva des d’un punt de vista multiesportiu i no competitiu. El 

començarem a aplicar a partir de gener/febrer de 2017.

Iniciat La Comissió d’Esport Escolar desenvolupa un programa amb el suport 

municipal per a la realització d’activitat i competició esportiva a les 

escoles. Ajornem el foment de la pràctica esportiva al curs vinent per 

compaginar-lo amb el calendari d’activitats de les AMPA.

Iniciat

223 Programa d’activitats per promoure l’exercici físic i la vida 

saludable entre la gent gran 

Esports Aquest és un projecte transversal dels serveis municipals i el CAP de Premià 

de Mar. Volem incidir en la població gran per a la pràctica regular d’exercici 

físic, amb periodicitat setmanal. Programem caminades un dia a la setmana 

als recorreguts ja establerts al municipi, dins el programa PAFES de la 

Generalitat de Catalunya.

Iniciat Hem reprès les caminades populars Activa’t caminant, cada dimarts 

al matí amb una vintena de persones.

Avançat

224 Ampliació del recorregut de carrils amb “preferència 

bicicletes”

Obres 

Públiques i 

Urbanisme

Hem sol·licitat a la Diputació de Barcelona un ajut per crear més carrils 

bicicleta al sector de Ponent, com a complement del ja existent al sector de 

Llevant (que mena a l’institut de secundària).

Aturat L’any 2016 vam rebre una suport de la Diputació de Barcelona per 

elaborar el Pla de Mobilitat Sostenible (PMUS). En aquest Pla hi ha 

inclosos l’estudi i la proposta dels carrils bici i bici-carrils per a tot el 

terme de Premia de Mar. El pla d’acció per elaborar aquest PMUS es 

defineix en 5 apartats:

1) Recollida d’informació i treball de camp

2) Diagnosi i document inicial estratègic

3) Establir objectius i estudiar alternatives

4) Càlcul d’indicadors de seguiment, programa d’actuacions i estudi 

ambiental estratègic

5) Tràmits i modificacions. 

En l’actualitat estem a l’espera de l’estudi Ambiental Estratègic (punt 

4) i, per tant, el pla encara no s’està executant.

Iniciat

225 Instal·lació d’aparells desfibril·ladors en tots els equipaments 

municipals

Salut Pública D’acord amb els requisits de la moció aprovada pel ple, hem sol·licitat a la 

Diputació de Barcelona dos aparells per al camp de futbol i el pavelló 

municipal. Dos és la quantitat màxima anual que concedeix la Diputació als 

ajuntaments. A l’hora d’ampliar el nombre de DEAs en els diferents 

equipaments valorarem a quins espais és prioritària la seva instal·lació. 

D’altra banda, s’ha consignat un pressupost per a la formació sobre l’ús de 

desfibril·ladors. El 2015 vam oferir un curs d’autoprotecció i suport vital 

bàsic als professors d’escoles. Aquest any 2016 hem ofert formació als 

alumnes de primària i secundària sobre autoprotecció i suport vital bàsic.

Iniciat Aquest any hem demanat més desfibril·ladors a la Diputació de 

Barcelona i hem destinat un pressupost per comprar-ne més.

Iniciat

226 Programes de prevenció dels trastorns alimentaris, 

ludopaties i drogodependències

Ensenyament En el marc del Consell Escolar Municipal hem continuat fent activitats de 

prevenció dels trastorns alimentaris, ludopaties i drogodependències que 

compten amb gran acceptació per part de la comunitat educativa. La 

comissió d’activitats ha fet difusió de les propostes i ha gestionat la 

inscripció dels grups escolars en les convocatòries fetes.

Avançat Continuïtat en aquesta línia de treball Avançat

227 Il·luminació i arranjament del passeig marítim Obres 

Públiques i 

Urbanisme

Ja tenim identificats els elements de mobiliari lumínic que instal·larem a la 

sendera marítima el 2018, que són unes balises antivandàliques de captació 

fotovoltaica.

Aturat Tema pendent Aturat

231 Actuacions de manteniment en les instal·lacions de les 

escoles del municipi

Obres 

Públiques i 

Urbanisme

Continuem fent el servei de manteniment habitual amb la supervisió i 

actuació dels conserges de les escoles, els serveis contractats (neteja 

etcètera) i tasques de brigada de jardineria. Aquestes tasques són 

reiterades en cada curs escolar i, per tant, modifiquem fins al 2019 el 

calendari previst.

Iniciat Continuem com fins ara Avançat



232 Actuacions perquè l'espai públic sigui més sostenible, 

accessible, apte per a la pràctica esportiva i millori el 

paisatge urbà de la nostra vila

Obres 

Públiques i 

Urbanisme

Aquest 2016 estem valorant el material necessari per poder implementar i 

dinamitzar activitats programades a la platja durant el 2017. També estem 

treballant perquè les noves concessions de les guinguetes a la platja 

contemplin la dinamització esportiva.

Iniciat Hem comprat un equip per a entrenament integral del cos 

(abdominals, flexions etcètera) que s’instal·larà en una plaça pública.

Iniciat

233 Concertació amb les entitats esportives per a la gestió 

d’espais

Esports Estem treballant amb les entitats esportives perquè puguin gestionar els 

espais que utilitzen, com ara les escoles públiques o el pavelló Voramar. 

Són espais que per raons horàries no disposen de personal i per tant les 

entitats usuàries, en col·laboració amb  els serveis municipals 

d’Ensenyament i Esports, se’n fan responsables. Actualment tres entitats 

utilitzen l’espai de l’Escola Montserrat, i quatre el pavelló Voramar.

Avançat Continuem com fins ara. En la mesura del possible dotem els 

equipaments amb material esportiu.

Avançat

234 Ampliació, renovació i manteniment de jocs infantils al casc 

urbà i la platja

Salut Pública Fem el manteniment dels jocs infantils de forma continuada al llarg de 

l’any. Estan en fase de licitació els que instal·larem a la plaça Salvador 

Moragas i Botey.

Avançat En fase d’instal·lació els de la plaça Salvador Moragas. Avançat

311 Programa de formació ocupacional per a persones en 

situació d’atur 

Promoció 

Econòmica

Estem reforçant la formació orientada a obtenir certificacions perquè les 

persones que busquen feina puguin acreditar més fàcilment les seves 

competències.

Avançat Continuem treballant en aquesta línia Avançat

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

situació d’atur (beneficis fiscals, clàusules socials dels 

contractes, programa subvencions 3+3 )

Promoció 

Econòmica

El termini per presentar sol·licituds ha finalitzat el 31.10.2016. Hem fet 

difusió directa a totes les empreses del municipi, ho hem publicat al web 

municipal i al portal www.premiactiva.cat, i hem editat un fulletó 

explicatiu. Malgrat els esforços només hem rebut una sol·licitud. 

Avançat Estem fent millores en la convocatòria 2017 per tal d’atreure més 

sol·licituds

Avançat

313 Compromís de donar resposta a totes les convocatòries de 

plans d’ocupació de les administracions públiques

Promoció 

Econòmica

Hem respost al compromís d’acollir-nos a totes les convocatòries de plans 

d’ocupació de les administracions públiques i hem contractat 27 persones 

que han estat adjudicades a 16 projectes diferents de l’Ajuntament de 

Premià de Mar, d’acord amb el Catàleg de projectes per a plans 

d’ocupació.

Avançat Continuem treballant en aquesta línia Avançat

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

formació i l’atenció de persones a l’atur

Promoció 

Econòmica

A través d'una relació fluida amb l’Oficina de Treball (del Servei d'Ocupació 

de Catalunya) de Premià de Mar, treballem junts la coordinació de les 

accions de formació i d’atenció a les persones que busquen feina.

Iniciat Continuem treballant en aquesta línia Avançat

315 Reformulació i reforç del Club de la Feina Promoció 

Econòmica

A l'estiu s'ha produït un canvi en la persona responsable del servei 

municipal d’Ocupació. Per tant, aquest projecte està aturat i el 

desenvoluparem l’any vinent.

Aturat Aquest any es preveu la incorporació d’una tècnica d’ocupació que es 

farà càrrec d’elaborar la valoració el servei i la proposta de 

reformulació, si escau.

Aturat

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

Humans

Hem redactat, aprovat i aplicat el Catàleg de projectes per a plans 

d’ocupació diferenciant els llocs de treball de tipus estructural (plantilla) 

dels projectes vinculats a les polítiques d’ocupació.

Acabat - Acabat

317 Programa per a l'ocupació juvenil Promoció 

Econòmica

Enguany estem fent la valoració del vigent Pla Local de Joventut  —projecte 

transversal— i hem començat a sol·licitar subvencions amb la intenció de 

millorar l’ocupabilitat dels joves. 

Avançat Hem iniciat el programa Fem ocupació per a joves i enguany 

sol·licitarem el programa de pràctiques de garantia juvenil.

Avançat

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

Premià de Mar

Promoció 

Econòmica

Hem iniciat els tràmits per implantar la Finestreta Única Empresarial  de 

Catalunya  a Premià de Mar i així poder fer tràmits en línea. Amb aquesta 

acció canviaran alguns procediments relacionats amb l’obertura de negocis 

a Premià de Mar. 

Iniciat Preveiem implantar enguany la Finestreta Única Empresarial i 

incorporar un servei de suport a l’emprenedoria que es farà càrrec 

d’elaborar el manual pràctic amb criteris de redacció entenedors per 

a persones emprenedores.

Iniciat

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

Mar

Promoció 

Econòmica

Hem iniciat converses amb el Consell Comarcal del Maresme per tal de 

treballar amb el Centre de Negocis del Maresme i aprofitar sinergies del 

Treball en Xarxa.

Iniciat Conveni en tràmit, pendent de formalització Avançat

323 Incorporació d'un Agent d'Ocupació i Desenvolupament 

Local en l'equip de treball de Promoció Econòmica

Promoció 

Econòmica

El servei té un primer esbós del pla d’actuació i del pla de treball de l’AODL 

per poder participar en la convocatòria 2017 i incorporar-lo a finals d'any.

Iniciat Continuem treballant en aquesta línia Iniciat



324 Pla de formació en xarxes socials i TIC per a empreses Promoció 

Econòmica

Hem previst un projecte a desenvolupar en el marc de plans d’ocupació 

però a data d'avui no hi hem pogut avançar. Per això proposem continuïtat 

per a l’any vinent.

Iniciat L’Estudi del comerç local de Premià de Mar (elaborat amb el suport 

de la DIBA) ens recomana orientar les accions formatives a 

modernització i dinamització comercials. Per tant, aquest objectiu 

quedat vinculat al PAM 331.

Iniciat

325 Creació d’un àmbit de trobada entre centres educatius, 

empreses i joves 

Promoció 

Econòmica

Acció vinculada a l’objectiu PAM 322 Conveni extern per a l’impuls de 

l’emprenedoria a Premià de Mar.

Aturat Ja hem començat a treballar en aquesta línia en col·laboració amb 

l’IES Premià de Mar.

Aturat

331 Pla concertat d’actuació en comerç per a la consolidació i 

projecció dels eixos comercials de Premià de Mar 

Promoció 

Econòmica

Hem demanat subvenció a la Diputació de Barcelona i hem iniciat l’estudi 

del pla d’actuació per a la consolidació i projecció dels eixos comercials de 

Premià de Mar. Preveiem tenir-lo a punt a final d’any. La seva execució 

tindrà lloc el 2017.

Iniciat L’Estudi del comerç local de Premià de Mar (elaborat amb el suport 

de la DIBA) ens recomana orientar la nostra actuació a la 

modernització i dinamització del comerç local. Vinculat amb 

l’objectiu PAM 324.

Acabat

332 Convocatòria de subvencions per a obres de reforma i 

d’accessibilitat dels establiments comercials

Promoció 

Econòmica

Aquest projecte està vinculat al Pla de Barris (PAM 811) i el 

desenvoluparem el 2017 en col·laboració amb els Serveis Territorials 

municipals.

Aturat Continua aturat. Aturat

333 Desenvolupament d’un programa firal participatiu per als 

diversos perfils de consumidors (fires tradicionals i artesanes, 

fires de calendari, Shopping Night ...) 

Promoció 

Econòmica

Estem estudiant diverses propostes de fires per a elaborar el programa firal 

l'any vinent.

Iniciat Continuem treballant en el disseny del programa firal. Iniciat

334 Reforma del Mercat Municipal de Sant Joan Promoció 

Econòmica

El projecte de remodelació del mercat municipal requereix el compromís 

dels paradistes perquè hi hauran de participar; i també requereix la 

resolució de la seva ubicació definitiva atès que ara es troba en situació 

judicial.

Aturat Sense novetat Aturat

335 Impuls al mercadal dels dijous Promoció 

Econòmica

L’any 2016 hem iniciat la redacció d’un pla d’emergència del mercadal dels 

dijous i hem iniciat la recollida d’informació per millorar-ne la gestió. 

Iniciat Ja tenim redactat el pla d’emergència i contractem un servei 

d’assentador, amb la funció de fer control d’assistència, productes de 

venda, comunicar incidències…

Iniciat

341 Definició del posicionament estratègic de Premià de Mar en 

l’entorn del Baix Maresme 

Promoció 

Econòmica

Iniciat Descartat

342 Identificació i posada en valor dels recursos turístics, 

comercials i culturals de Premià de Mar per a la promoció 

econòmica i social de la nostra vila

Promoció 

Econòmica

Aturat Descartat

343 Creació d’una oferta turística de proximitat i de qualitat a 

través dels mercats, fires, festa major, museus, educació i 

altres elements d’atractivitat local

Promoció 

Econòmica

Aturat Descartat

344 Redacció d’un Pla Estratègic de Turisme de Premià de Mar

NOU OBJECTIU, fusió dels objectius 341, 342 i 343

Promoció 

Econòmica

- - El 2016, la Diputació de Barcelona ens va desestimar un ajut del 

Catàleg de Serveis 2016 per a la redacció del Pla Estratègic de 

Turisme de Premià de Mar. L’hem tornat a sol·licitar el 2017.

Iniciat

411 Redacció i publicació del Pla d’Actuació Municipal 2016-2019 

per donar a conèixer el programa i el calendari de treball

Alcaldia El Pla d’Actuació Municipal 2016-2019 és, sense cap mena de dubte, el pla 

de mandat més treballat i desenvolupat que ha fet mai l’Ajuntament de 

Premià de Mar. Tots els departaments, àrees i serveis municipals han 

participat en la seva redacció i també ha comptat amb la participació de la 

ciutadania. Es pot consultar al web municipal.

Acabat - Acabat

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

ciutadans a través de la missatgeria instantània, canals 

interactius, web municipal i xarxes socials

Organització i 

SIC

Hem donat un impuls a aquest tema gràcies a l’eNotum i a l’aplicació i 

desenvolupament de la llei 39/2015. Tanmateix, estava previst que 

s’acabés enguany, però tindrà continuïtat durant l’exercici 2017.

Iniciat Ja estem en fase executiva, que vol dir que el ciutadà ja n’està fent 

ús. Comptem que estarà consolidat d’ací a un any i escaig.

Avançat

413 Redacció d’un Pla de Qualitat en l’Atenció Ciutadana basat 

en la millora contínua

Alcaldia Hem sol·licitat l’assessorament del Servei d’Assistència a l’Organització 

Municipal de la Diputació de Barcelona perquè ens orienti en la planificació 

i la identificació d’indicadors de qualitat en les tasques d’atenció al públic. 

El pla s’endarrereix i es desenvoluparà durant l’any vinent.

Iniciat Amb el suport d’un recurs tècnic de la Diputació de Barcelona, 

redactarem aquest pla durant els propers mesos. El grup motor 

transversal municipal ja ha començat a treballar-hi.

Iniciat

La Diputació de Barcelona ens ha concedit un ajut del Catàleg de Serveis 

2016 per a la redacció del pla estratègic de turisme  de Premià de Mar.

Aquests tres objectius estan vinculats entre si, per la qual cosa proposem 

fusionar-los en un de sol i desenvolupar-lo l’any vinent. 



414 Accions per garantir la sostenibilitat financera de 

l’Ajuntament, amb estalvi de recursos i mantenint la càrrega 

fiscal sobre el contribuent

Gestió 

Tributària

El compliment del primer any de l’objectiu finalitzarà quan s’aprovin les 

ordenances fiscals i de preus públics i el pressupost municipal. Complir amb 

la sostenibilitat financera significa estalviar recursos financers.

Iniciat Les ordenances i el pressupost ja estan aprovats i hem garantit la 

sostenibilitat financera de l’Ajuntament.

Acabat

415 Creació de la Carta de Serveis Municipals Alcaldia Hem sol·licitat l’assessorament del Servei d’Assistència a l’Organització 

Municipal de la Diputació de Barcelona perquè ens orienti en la planificació 

i l’elaboració de la Carta de Serveis Municipals de Premià de Mar.

Iniciat Hem elaborat la primera carta de serveis, que és la d’Ensenyament. 

D’altra banda, estem treballant en la carta de serveis d’Atenció 

Ciutadana, vinculada al Pla de Qualitat (objectiu relacionat amb el 

PAM 413).

Iniciat

421 Accions de modernització de l’estructura de l’administració 

municipal per millorar-ne els procediments 

Organització i 

SIC

Hem iniciat la definició i la millora dels procediments electrònics per 

modernitzar l’estructura de l’administració municipal, que continuarà en 

els propers exercicis i culminarà el 2019.

Avançat Estem a punt d’iniciar el redisseny d’alguns circuits (Contractacions i 

Obres). A partir d’ací s’aniran redefinint la resta de procediments 

electrònics.

Avançat

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

electrònics amb l’Ajuntament

Organització i 

SIC

Hem definit 30 tràmits, però encara en falten. Per això fem una modificació 

en el calendari, per poder continuar i acabar tal com requereix aquest 

objectiu.

Avançat Un cop definitis aquests 30 tràmits, enguany en fem una nova 

tongada, especialment els de Serveis Socials.

Avançat

423 Simplificació de la gestió dels tràmits administratius per als 

ciutadans. Cita Prèvia  i resposta ràpida.

Organització i 

SIC

Hem donat un impuls a la Cita Prèvia a l’OAC. També hem adquirit tauletes 

per a la gestió electrònica de tràmits a l’OAC i estem implantant el 

procediment electrònic amb el ciutadà. És a dir, tramitació sense papers ni 

documentació que no sigui digital o que es digitalitzi in situ .

Acabat - Acabat

424 Remodelació de l’organització interna de l’Ajuntament per 

oferir un millor servei al ciutadà

Alcaldia Enguany hem aprovat el nou organigrama municipal, estem revisant els 

fitxes de llocs de treball i n’estem creant de noves. Posteriorment farem la 

valoració de llocs de treball i aprovarem el corresponent reglament.

Avançat Continuïtat en les tasques tècniques de valoració de llocs de treball. 

Un cop finalitzada la valoració, s’iniciarà la negociació entre la part 

social i els responsables municipals.

Avançat

425 Creació de nous equipaments socials i administratius 

d’atenció al ciutadà

Alcaldia Pendents del futur trasllat a Ca l’Escoda, que actualment està en fase 

d’obres. 

Iniciat Hem obtingut per a aquest fi un ajut de 307.000 € del programa 

Meses de Concertació de la Diputació de Barcelona.

Iniciat

426 Acord amb gestories per assessorar fiscalment les entitats 

perquè puguin regular la seva situació segons la normativa 

estatal vigent 

Promoció 

Econòmica

Hem formalitzat un contracte amb dues gestories de Premià de Mar perquè 

facin assessorament fiscal a les entitats i perquè aquestes puguin adequar-

se a la normativa vigent.

Acabat - Acabat

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

vetlli pel compliment de la normativa i eviti el frau

Gestió 

Tributària

Estem treballant en la composició dels membres que formaran part 

d’aquest cos d’inspecció.

Iniciat Ajornat Acabat

428 Redacció i execució del projecte tècnic del nou edifici de Ca 

l'Escoda

Obres 

Públiques i 

Urbanisme

Estem pendents de la redacció del projecte de distribució interior de 

l'espai, que encarregarem l’any vinent.

Aturat Projectista en procés de contractació Iniciat

429 Trasllat dels serveis municipals a Ca l'Escoda Organització i 

SIC

Projecte aturat fins el 2019, probablement. Aturat Sense novetat Aturat

511 Programació professional, estable i de qualitat de teatre, 

música i cinema a l’Espai l’Amistat

Cultura Hem fet 47 sessions/espectacles (teatre, òpera, musicals, dansa, cinema i 

altres) amb un total de 15.837 espectadors i una mitjana de 336,9 persones 

per espectacle programat.

Avançat Durant el 2015 el públic assistent per aquestes activitats va ser de 

23.017 persones, per tant hem experimentat un increment del 

40,86% en espectacles escènics i cinema a l’Amistat. El principal 

creixement ha estat en el cinema ja que la incorporació del cinema 

digital ha incrementat el nombre d’estrenes de cinema que l’Amistat 

pot oferir, i per tant, el nombre d’assistents. Alhora, durant l’any 

2016 la nova disciplina de les retransmissions d’òpera, ballet i 

musicals ha portat al teatre un públic nou. El teatre professional ha 

tingut un creixement del 3,4%.

Avançat

512 Promoció de la lectura i de l’activitat literària des de la 

Biblioteca Municipal Martí Rosselló

Cultura 1.684 persones han assistit a un total de 85 activitats; amb una mitjana de 

19,7 persones/activitat. A més,  52.719 persones han estat usuàries de la 

BMR.

Avançat 1.947 persones han assistit a un total de 114 activitats programades; 

amb una mitjana de 17,1 persones/activitat. A més, ens han visitat 

936 alumnes. Durant el 2016, un total de 67.561 persones han estat 

usuàries de la BMR.

Avançat



513 Creació de nous espais públics com a punts de trobada, 

intercanvi i serveis per a entitats i col·lectius d’afinitat 

d’acord amb el Pla Director d’Equipaments de Premià de Mar

Cultura Hem començat a treballar amb alguna entitat la reubicació de la seva seu 

donada la situació de la mateixa. Iniciarem canvis, doncs, el 2017.

Iniciat El pressupost participatiu va dotar amb 200.000 € el projecte 

d’adequar la masia de Can Salamó per a entitats juvenils del municipi. 

El contracte per a la realització del projecte executiu d’adequació i 

reforma ja està aprovat. L’arquitecte ja ha visitat l’edifici per veure’n 

l’estat de l’estructura. La seva valoració és que l’estructura és molt 

dèbil; les bigues, molt petites, i el pis de dalt cal reforçar-lo. 

L’arquitecte ha presentat una primera proposta de distribució i 

reforma i de revalorització de la façana, que està catalogada. El 

projecte executiu té una durada prevista de 4 mesos. La finalització 

de les obres serà el 2018.

Avançat

514 Programes per a la creació de nous públics d'espectacles 

escènics adreçat a escolars

Cultura Hem ampliat els programes adreçat a escolars per a la creació de nous 

públics d'espectacles escènics amb els projectes Anem al teatre , Teatre en 

anglès  i Música a les escoles . L’assistència mitjana a cadascun dels 24 

espectacles ha estat de 209,5 persones. En total han estat 5.028 assistents 

durant el curs 2015-2016.

Avançat És un projecte que té continuïtat en el temps. L’assistència mitjana de 

l’any 2016 (natural) a cadascun dels espectacles ha estat de 208,8 

persones (3.759 espectadors en 18 espectacles).

Avançat

521 Suport a les iniciatives culturals i artístiques de les entitats i 

creadors premianencs

Cultura Hem organitzat un concurs de joves bandes per donar l’oportunitat 

d’actuar a l'Espai l’Amistat i en un esdeveniment del municipi. També hem 

fet Jam Sessions trimestrals en coordinació amb les escoles de música. Hem 

creat el nou projecte Arts visuals en espais alternatius  amb la participació 

d’entitats, col·lectius i artistes per impulsar un programa de difusió a través 

d’exposicions, xerrades, concursos, workshops i altres esdeveniments. La 

BMR s’ha adherit al programa Autors de capçalera per impulsar els autors 

locals. També ha creat el programa Cafè amb lletres, que són trobades 

d’autors locals per tractar temes vinculats amb la seva obra.

Avançat • En l’àmbit de les arts escèniques i musicals: concurs de joves 

bandes per donar l’oportunitat d’actuar en un escenari (Espai 

l’Amistat) i, després, en un esdeveniment del municipi; programació 

trimestral de Jam Sessions, en coordinació amb les escoles de música.

• En l’àmbit de les arts visuals: projecte Arts visuals en espais 

alternatius ; Mostra de Grafitti amb joves artistes; disseny dels 

cartells de Sant Jordi i la Diada 11S realitzat per artistes locals.

• En l’àmbit de les lletres: programa Autors de capçalera;  programa 

Cafè amb lletres ; Concurs Literari de Sant Jordi

Avançat

522 Suport a les entitats culturals per dur a terme les seves 

activitats en el marc de l’Espai l’Amistat

Cultura Hem programat 14 actes d'entitats en els quals hi han participat un total de 

1.862 assistents. Hem comptat el diferencial entre el que ingressaríem per 

concepte de lloguer i els ingressos de taquillatge. Ara bé, les entitats no 

poden assumir la despesa de lloguer perquè se n’acabaria ressentint la vida 

sociocultural del municipi.

Avançat Durant l’¡any 2016 s’ha programat un total de 21 activitats 

realitzades per les entitats del municipi i sota el paraigües i el suport 

de l’Ajuntament. Total assistents 2016: 3.492 (mitjana de 166,3).

Avançat

523 Programa d’activitats musicals com a complement 

extraescolar de l’educació infantil i juvenil

Escola Música Hem iniciat aquest objectiu aquest any 2016, però forçosament haurà de 

tenir continuïtat perquè està en una fase molt embrionària i requerirà un 

esforç per part de l’Escola de Música.

Iniciat Aquest curs s’ha comptabilitzat la formació musical que l’Escola de 

Música ofereix als alumnes de les escoles de primària, escoles bressol 

i l’institut, que ja es duia a terme cursos anteriors. És el que 

s’anomena Projectes Comunitaris, fent formació a un total de 446 

nous usuaris. Aquests alumnes es desplacen a l’Escola de Música. 

L’activitat per als alumnes de l’Escola Bressol es fa in situ.  Tenim un 

altre projecte per fer la formació in situ que està en una fase inicial. 

S’acaba d’aprovar el pressupost per adquirir instruments de corda 

fregada per oferir l’activitat als alumnes de les escoles de primària.

Avançat

524 Continuïtat de l’oferta d’activitats culturals per a tothom Cultura Hem realitzat la programació prevista i per al 2017 hem incrementat la 

partida pressupostària en un 18,5% per donar continuïtat al projecte.

Avançat El pressupost 2017 augmenta en 26.600 €, la qual cosa suposa un 

increment del 137,11% respecte a l’any anterior, incorporant dos 

nous programes a aquest projecte.

Avançat

531 Redacció d’un pla d’usos i adequació de la masia de Can 

Manent com a seu de la cultura tradicional i popular 

premianenca 

Festes La Diputació de Barcelona ens ha concedit un ajut tècnic per a la redacció 

d’un estudi de costos en funció del pla d’usos que l’entitat i l’Ajuntament 

treballin.

Iniciat El pressupost municipal 2017 incorpora una partida per a la redacció 

d’un projecte de rehabilitació i adaptació de la masia com a seu de la 

cultura tradicional i popular premianenca. Aquest aspecte es 

complementa amb el suport tècnic concedit l’any passat per la 

Diputació de Barcelona.

Iniciat



532 Impuls al cicle festiu com a element d’expressió de la 

identitat premianenca (Festa Major, Festa Major petita, 

Carnaval, Rebombori, Reis…)

Festes Hem desenvolupat el programa d'acord amb les previsions. El cicle festiu 

disposa de pressupost per a Nadal-Reis, Carnaval-Festa Major d’Hivern, 

Rebombori, Flama del Canigó, Festa Major i Diada Nacional.

Avançat Continuem amb el cicle festiu amb un increment pressupostari del 

17,5 %.

Avançat

533 Pla de dinamització del patrimoni històric de Premià de Mar 

(Museu de l’Estampació i Museu Romà)

Promoció 

Econòmica

Preveiem realitzar aquest pla de dinamització a partir de l’any vinent amb 

el suport de la Diputació de Barcelona.

Aturat Enguany hem sol·licitat la subvenció del Catàleg de Serveis de la 

Diputació per a un pla de dinamització del Museu de l’Estampació.

Aturat

534 Creació del Centre de Documentació Històrica de Premià de 

Mar a l’antiga fàbrica del Gas, amb l’aportació de l’Arxiu 

Històric municipal i col·leccions de particulars

Secretaria Suggerim un canvi de servei responsable atès que l’arxiu municipal ha 

passat a dependre del responsable de Serveis Econòmics. Tanmateix, no és 

un tema peremptori per la qual cosa, quan sigui el moment, hi podrem 

treballar amb deteniment.

Iniciat Estem pendents de l’estudi de la Diputació sobre els espais del Gas 

(suport tècnic del Catàleg de Serveis 2016).

Iniciat

535 Programa Arrela't de descoberta patrimonial per a les 

escoles

Cultura Tot i que inicialment prevèiem començar el curs 2016-2017 amb dues 

escoles, l’èxit de la proposta ha suposat un fort l’impuls al programa i les 

escoles han ampliat la seva participació a varis cursos de primària. Per tant, 

el projecte es troba en un estadi més avançat del previst. Per al 2017 hem 

contemplat una ampliació pressupostària.

Avançat Atès l’interès despertat, incrementem el pressupost 2017 en 7.000 € 

respecte al 2016, un 333,3%.

Avançat

536 Programa d’activitats i sortides culturals per a grups d’edat 

diversos

Gent Gran Hem desenvolupat un programa d’activitats i sortides consensuat dins el 

Consell Municipal de la Gent Gran. Hem realitzat l'obra teatral L ’Espiell 

amb la companyia premianenca InAlbis  i la col·laboració dels Mossos 

d’Esquadra amb la intenció de prevenir la gent gran contra robatoris i 

estafes. Aquesta acció es va realitzar el passat novembre en dues sessions a 

L’Amistat.

Avançat Sense novetat Avançat

611 Pla contra l’incivisme per evitar la degradació de l’espai 

públic

Policia Els Serveis Jurídics estan redactant una ordenança de Convivència 

Ciutadana en la qual les aportacions de la Policia Local tindran un pes 

específic.

Iniciat L’ordenança d’Espai Públic, Civisme i Convivència està ja redactada i 

en fase d’esmenes. La Policia ha actualitzat el pla de patrullatge 

dirigit i la presència en l’espai públic.

Iniciat

612 Campanya de sensibilització dels propietaris de gossos i 

animals i de compliment de la normativa de tinença 

d’animals domèstics

Salut Pública El pressupost d’aquestes campanyes és 37.654,33 €, xifra resultant 

d’aplicar el 3% del total de la partida de neteja viària i gestió  de residus, 

que és la quantitat assignada anualment a campanyes de sensibilització.

Avançat Hem iniciat una campanya de sensibilització dels propietaris de 

gossos amb agents cívics. Al desembre vam inaugurar la segona zona 

d’esbarjo de gossos a la plaça de la República i en breu en farem una 

altra a la plaça de Santa Rosa. Vinculat a l’objectiu 832.

Avançat

613 Revisió de l’ordenança municipal de Convivència Ciutadana. 

Solucions de mediació i resolució dels conflictes. Modificació 

de les sancions.

Serveis Socials La Policia Local hi farà aportacions. Està previst aprofundir-hi l’any vinent. Iniciat Pendent de l’aprovació definitiva de l’ordenança d’Espai Públic, 

Civisme i Convivència, en la qual hi hem incorporat el programa de 

Treballs en Benefici de la Comunitat com a alternativa a les sancions 

economicoadministratives.

Avançat

614 Creació de la figura del Regidor de Barri, interlocutor 

responsable davant la ciutadania

Alcaldia A data d’avui els regidors del govern municipal no estan adscrits a cap barri 

en concret, però tots participen a les reunions amb les associacions de 

veïns.

Aturat Continuem treballant en aquesta línia. Aturat

615 Creació dels Consells de Barri a partir d’un projecte de 

participació i dinamització comunitària 

Alcaldia Projecte no iniciat Aturat Estem en fase de formalització de les sessions de treball i participació. Aturat

621 Creació de la figura del Policia de Barri, més proper i 

accessible a la ciutadania i coneixedor de l’entorn social

Policia D'aquest objectiu en farem la valoració a final d’any i considerarem 

el nombre anual de patrulles a peu (Policia de Barri) com a 

indicador.

Avançat El pla de patrullatge actualitzat inclou el rol de Policia de Barri, entès 

com a policia de proximitat.

Avançat

622 Creació d’una Comissió de Diàleg i Resolució de Conflictes Policia Hem reformulat l’enunciat de l‘objectiu desmarcant-lo de la Junta Local de 

Seguretat perquè aquest organisme no té aquesta funció. En canvi, l’hem 

vinculat al treball en col·laboració amb el servei municipal de Mediació, 

dels Serveis Socials, i amb l’àrea d’Atenció a les Persones.

Aturat Pendent de l’aprovació definitiva de l’ordenança d’Espai Públic, 

Civisme i Convivència.

Aturat



623 Programa per a la prevenció de les toxicomanies a les escoles Ensenyament Hem fet diverses activitats de promoció de l’autoestima com a prevenció 

de les toxicomanies amb 514 alumnes de 5è i 6è de primària. A més, estem 

preparant la programació de xerrades i tallers sobre consum de substàncies 

i adiccions adreçats a tota la comunitat educativa. Aquesta activitat es fa 

cada any i està supeditada al suport dels Mossos d’Esquadra i de la 

Diputació de Barcelona.

Iniciat Continuem en aquesta mateixa línia de treball. Iniciat

624 Programa de prevenció del ciberassetjament a les escoles Ensenyament Amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, hem fet actuacions de 

prevenció del ciberassetjament als centres de secundària, les quals han 

tingut molt bona acollida per part de l’alumnat, famílies i professorat. Hem 

fet dues xerrades, sobre Internet segura  i Ciberbullying  amb una 

assistència de 50 i 150 persones, respectivament. Aquesta activitat es fa 

cada any i està supeditada a l’oferta dels Mossos d’Esquadra.

Avançat Sobre aquest mateix tema, també hem fet tallers impartits per un 

especialista, amb càrrec al Catàleg de Serveis de la Diputació de 

Barcelona.

Avançat

625 Incrementar la seguretat viària a les entrades i sortides dels 

centres escolars

Policia Hem incrementat la seguretat viària a les entrades i sortides de les escoles 

amb el suport dels Agents Cívics (Plans d’Ocupació). D’altra banda, aquest 

projecte és recurrent en cada curs escolar i, per tant, no té final 

pròpiament. Per tant, es reformula l’objectiu per fer-lo assequible. 

Considerarem el nombre anual de proteccions escolars com a indicador de 

seguiment i avaluació. En farem la valoració a final d’any.

Avançat En procés, segons la previsió Avançat

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

Premià de Mar

Ensenyament S’han fet unes sessions prèvies de treball per detectar les necessitats. Ara, 

però, el tema està aturat i es reprendrà el 2018.

Aturat Sense novetat Aturat

711 Convocatòria de consultes populars sobre temes de gran 

abast i de processos participatius vinculants

Alcaldia Hem fet  consultes populars i processos participatius vinculants en el 

disseny del nou port de Premià, en el pressupost 2017, amb el PAM, amb el 

pla de Mobilitat i a la plaça Maresme. També hem fet el retorn del disseny 

de la plaça Salvador Moragas i en els propers dies farem el retorn del 

procés participatiu que vam fer a la plaça Maresme.

Avançat Hem fet un procés participatiu al Consell Municipal de Cultura per 

impulsar propostes culturals per valor de 15.000 € durant aquest any. 

D’altra banda, donarem continuïtat a la participació ciutadana en el 

Pressupost Municipal 2018.

Avançat

712 Renovació del Pla Local de Joventut per proposar polítiques 

juvenils socials i transversals

Joventut Comptem amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona per al 

desenvolupament de les fases d’Avaluació, Diagnosi i debats de participació 

del Pla Local de Joventut.

Iniciat L’empresa consultora ens ha presentat la diagnosi aquest mes de 

març passat.

Iniciat

713 Continuïtat dels programes de foment dels valors 

democràtics entre els més joves (Consell d’Infants, 

Ajuntament Jove...)

Alcaldia Hem continuat amb el treball del Consell d’Infants de Premià de Mar, el 

qual, per cert, ha estat escollit per participar en una de les taules de debat 

del Simposi Internacional de Consells d’Infants. D’altra banda, enguany 

s’inicien els treballs del Consell d’Adolescents amb els centres educatius per 

posar-lo en marxa a partir de gener de 2017. Finalment, estem replantejant 

l’orientació de l’Ajuntament Jove. 

Iniciat El Consell d’Infants ha treballat per la construcció d’un monogràfic 

sobre la violència de gènere, el qual es repartirà a les aules de 5è i 6è 

de primària i 1r d’ESO. Igualment, s’han aprovat els projectes de 

l’Ajuntament Jove, que enguany seran sobre LGTBI i Família. S’han 

continuat celebrant els Espais de Debat Educatiu en els quals hi ha 

representada tota la comunitat educativa de Premià de Mar.

Avançat

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

coordinació i la promoció de polítiques de joventut

Joventut Aquest projecte està aturat d’acord amb la planificació prevista en el PAM: 

inici el 2017.

Aturat El Pla Local de Joventut ens ha de donar la pauta de com 

desenvolupar aquest objectiu.

Aturat



715 Creació d'un òrgan de participació cultural per tenir una visió 

global i transversal de la política cultural municipal i que 

fomenti la cooperació sociocultural de Premià de Mar

Cultura Aquest projecte està aturat d’acord amb la planificació prevista en el Pla 

d’Actuació Municipal, que en preveu l’execució en el 2017.

Aturat El Consell Municipal de Cultura ja s’ha reunit dues vegades. En una 

primera reunió del consell es va fer una presentació de l’activitat 

cultural del municipi i es va presentar el procés participatiu amb una 

dotació de 15.000 € en cultura on es proposava que la ciutadania 

pogués fer arribar el projecte que consideri que pot innovar o 

potenciar l'àmbit cultural. 

Es van rebre 21 propostes de la ciutadania a través del portal 

http://governobert.pdm.cat/  Se'n van triar 4 , que es podran dur a 

terme amb els 15.000 € del pressupost de Cultura 2017.

Si és possible i es manté el pressupost restant, es podrà començar 

una cinquena proposta.

Avançat

716 Impuls al Consell Municipal de la Gent Gran per aconseguir la 

integració i la participació activa de les persones grans

Gent Gran El Consell Municipal de la Gent Gran ha rebut un nou impuls i ha seguit el 

ritme previst de trobades mensuals i activitats (que continuarà en els anys 

vinents) per aconseguir la integració i la participació activa de les persones 

grans.

Acabat - Acabat

717 Creació del Consell de Ciutat, com a òrgan consultiu per als 

temes de gran abast i de participació dels representants dels 

consells municipals sectorials

Alcaldia Projecte no iniciat Aturat Sense novetat Aturat

718 Programa de promoció del voluntariat Alcaldia Avançant-se al PAM, a data d’avui l‘Ajuntament ja disposa d’un esborrany 

d’un Pla de Voluntariat que ha estat elaborat per dos experts. Ara aquest 

document està en fase d’anàlisi, valoració i revisió per part dels 

professionals tècnics de l’àrea. Posteriorment durem a terme un procés 

participatiu perquè totes les entitats i també els premianencs a títol 

individual puguin dir-hi la seva. Després, a partir de les conclusions que se 

n’extreguin i de les propostes que es formulin, es redactarà el Programa de 

promoció del voluntariat  que preveurà dur a terme un seguit d’actuacions.  

Iniciat Donada la transversalitat del Pla s’ha fet el traspàs a l’àrea de 

Participació

Aturat

721 Revàlida del Segell de Qualitat en Transparència (UAB). 

Auditories amb experts per controlar i garantir la bona gestió 

i transparència de la comunicació pública de l’Ajuntament.

Alcaldia Per tercera vegada, hem obtingut el Segell Infoparticipa de Qualitat en 

Transparència atorgat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la 

Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (que 

distingeix la transparència dels webs d'ajuntaments i consells comarcals), 

amb la puntuació màxima (100%), ja que complim els 52 indicadors de 

transparència establerts. Encara que estigui assolit, aquest objectiu serà 

repetitiu cada any.

Acabat Hem revalidat el Segell Infoparticipa de Qualitat en Transparència 

2016, amb la puntuació màxima (100%).

Avançat

722 Audiència Pública anual per presentar el balanç de les 

activitats i els resultats econòmics de l’Ajuntament. 

Modificació del Reglament Orgànic Municipal per facilitar la 

participació

Alcaldia El PAM preveu dues sessions de control anuals. Vam fer la primera a 

principis d’any. La segona està convocada per al 17 de novembre. La 

modificació del ROM està en fase d’anàlisi jurídica i de debat sobre el 

reglament a la Junta de Portaveus.

Iniciat Treballs en progrés i amb la previsió de finalitzar la fase actual 

d’anàlisi el 15 de juny.

Avançat

723 Publicació del cost de les activitats i serveis municipals Serveis 

Econòmics

La memòria provisional de costos de l’exercici 2015 està pendent de 

valoració tècnica interna de l'Ajuntament per tal de procedir a la seva 

publicació. 

Avançat Aquest mes de març hem tancat les dades de 2016 i hem començat el 

procés per finalitzar la publicació de costos.

Avançat

724 Aprovació d’un Reglament Ètic de Gestió Política i 

Administrativa que permeti supervisar les actuacions dels 

regidors amb els ciutadans, proveïdors i altres 

administracions

Secretaria Redactarem i aprovarem aquest reglament durant el 2017. Aturat

731 Impuls a la Multiplataforma Audiovisual de Ràdio Premià de 

Mar 

Organització i 

SIC

Tot i que es preveia per al 2017, hem pogut avançar la realització d’aquest 

objectiu i donar un impuls a la Multiplataforma Audiovisual de Ràdio 

Premià de Mar durant el 2016., la qual cosa valorem positivament.

Acabat - Acabat



732 Pantalles. Fase III. Instal·lació de pantalles informatives a la 

via pública

Organització i 

SIC

Hem comprat una pantalla digital per instal·lar-la a la façana del Mercat de 

Sant Joan. Atès que encara en falten dues, entenem que el projecte ha de 

continuar, i finalitzar, en el 2017.

Avançat Actuació pendent de modificació pressupostària per dotar la partida i 

pagar la factura.

Avançat

733 Renovació de les cartelleres públiques Cultura Aquest any no podrem completar la substitució ja que instal·larem 13 

cartelleres de les 16 previstes. Les tres restants les instal·larem el 2017.

Avançat L’any 2017 comptem amb una dotació pressupostària per acabar la 

segona fase que suposarà la instal·lació de 3 cartelleres tancades 

més, la instal·lació de llum i la incorporació de cartelleres noves 

obertes.

Avançat

734 Redefinició de la comunicació municipal Alcaldia Hem elaborat un pla de comunicació municipal i una guia d’usos de les 

xarxes socials amb l’objectiu de millorar la relació amb la ciutadania. Hem 

incrementat la comunicació a través del web municipal i les xarxes socials. 

Hem creat l’agenda.pdm.cat per fer una difusió mensual de la programació 

municipal i de les entitats. L’agenda s’edita en paper i l'enviem a totes les 

llars. Properament l’ampliarem a través de les xarxes socials.

Avançat Treball amb continuïtat fins al final de mandat. Hem iniciat la fase de 

xarxes socials i es preveuen monogràfics i campanyes temàtiques 

d’interès general.

Avançat

811 Desenvolupament del Projecte d'Intervenció Integral Sta 

Maria-Sta Anna-Tió (Pla de Barris)

Alcaldia Enguany hem continuat amb l’execució del Pla de Barris (Projecte 

d'Intervenció Integral Santa Maria-Santa Anna-Tió), el qual es va iniciar el 

2011. Sol·licitarem una pròrroga per poder continuar amb la seva execució 

en els propers exercicis.

Iniciat L’Oficina de Barris de la Generalitat ens ha concedit una segona 

pròrroga, que ens permetrà fer una inversió de prop de dos milions 

d’euros entre 2017 i 2018. 

Avançat

812 Desenvolupament del POUM i manteniment dels 

compromisos d’actuació urbanística ja adquirits

Obres 

Públiques i 

Urbanisme

Estem treballant en la resolució del Polígon d’Actuació 2 (sobre el barri 

Banyeres), en l’obertura de la Gran Via fins el torrent Malet i en la rotonda 

d’accés al port.

Iniciat Ja s’ha fet l’aprovació inicial al ple de febrer. Iniciat

813 Obertura de la Gran Via entre Torrent Malet i Torrent 

Castells

Obres 

Públiques i 

Urbanisme

Hem contractat uns juristes que ens assessoren en el procés d’adquisició 

dels terrenys. Així mateix, hem sol·licitat a la Diputació de Barcelona un ajut 

per a la urbanització d’aquest tram de la Gran Via. Aquest projecte es 

desenvoluparà el 2018.

Iniciat Treball en procés Iniciat

814 Urbanització de la zona de La Salle Nord i Sud Obres 

Públiques i 

Urbanisme

Aturat fins el 2018. Aturat Sense novetat Aturat

815 Impuls a la urbanització del port esportiu amb zones verdes, 

d’oci i comercials

Obres 

Públiques i 

Urbanisme

Hem aprovat el pla especial del port. Hem impulsat la urbanització del port 

esportiu fent un procés participatiu amb els veïns, aprovant el projecte 

d’urbanització i, provisionament, la modificació del POUM relativa als 

accessos al port. A més, ja s’han iniciat les obres. També hem recollit 

l'opinió dels veïns en diverses reunions amb les plataformes veïnals. 

Avançat Les obres continuen avançant a bon ritme. Avançat

816 Urbanització de la nova plaça Salvador Moragas com a gran 

zona verda del barri del Gas 

Obres 

Públiques i 

Urbanisme

Hem fet un procés participatiu amb els veïns de la plaça Salvador Moragas 

per al disseny d'aquest nou espai públic. En aquests moments, ja disposem 

de la documentació tècnica, el projecte es troba en fase de licitació i les 

obres es duran a terme entre el gener i l’abril de 2017.

Iniciat Les obres s’enllestiran, previsiblement, aquest mes d’abril 2017. Avançat

817 Projecte de reurbanització de la plaça Maresme i entorn Obres 

Públiques i 

Urbanisme

Després d’un procés participatiu, hem elaborat una diagnosi i hem 

contractat el projecte executiu de reforma de la plaça Maresme. 

L’arquitecte redactor ens lliurarà el projecte a finals d’any i, en 

conseqüència, l’aprovarem a principis de 2017.

Iniciat Pendents dels últims serrells del projecte. Adicionalment, ja s’ha 

vianalitzat el tram entre el cementiri i el camp de futbol i s’ha canviat 

el sentit del carrer de la Plaça entre c/Mercè i c/Núria.

Iniciat

818 Sendera Marítima. Gestió dels permisos amb el Ministeri i la 

Generalitat per poder connectar-la amb Vilassar de Mar i 

transformar-lo en un eix vertebrador d’activitats 

econòmiques, socials i de lleure

Obres 

Públiques i 

Urbanisme

Hem celebrat algunes reunions amb els municipis veïns, amb qui 

compartim l’objectiu, i amb la Generalitat de Catalunya. D’altra banda, hem 

identificat una balisa solar antivandàlica i d’alimentació fotovoltaica, 

l’element lumínic que ens ha de permetre convèncer la Generalitat i el 

Ministeri perquè ens deixin urbanitzar la Sendera marítima.

Iniciat Reunió de treball amb Vilassar de Mar i Costes de l’Estat, el tema 

progressa adequadament.

Iniciat



819 Gestió urbanística de l'espai de Can Sanpere i definició dels 

usos dels espais 

Obres 

Públiques i 

Urbanisme

Hem contractat l’arquitecte Sebastià Jornet, el qual ja ha iniciat la definició 

del planejament en aquest àmbit. Jornet va ser redactor de la definició del 

POUM en el sector Can Sanpere i va participar en les sessions informatives 

prèvies a la consulta popular.

Iniciat Treball en procés Iniciat

821 Diagnosi sobre la situació del cementiri i propostes de nous 

serveis funeraris

Obres 

Públiques i 

Urbanisme

Hem complert una primera fase per a l’ampliació del cementiri municipal, 

que és l’adjudicació del contracte d’obra i una reparació de la caseta del 

cementiri. 

Iniciat Obres recepcionades, d’una andana i un columbari. Ja hem començat 

a bolcar les dades en un programari per a la gestió del cementiri. Per 

tal de modificar l’ordenança del cementiri, hem iniciat els tràmits de 

la “Consulta pública prèvia sobre un projecte de nova ordenança del 

cementiri de l’Ajuntament de Premià de Mar”.

Iniciat

822 Adequació, ampliació i millora dels passos subterranis Brigada d'Obres Hem programat per a l’any vinent accions de manteniment, neteja i 

adecentament dels passos subterranis. 

Aturat S’ha endegat un projecte artístic de decoració dels passos subterranis 

amb professionals del graffiti. El pas del c/Santiago Rusiñol avança a 

bon ritme. Adjudicat contracte de reobertura del pas soterrat de 

l’estació. El programa de manteniment habitual continua 

regularment.

Iniciat

823 Renovació i adequació progressiva de clavegueram, xarxa 

d’aigua potable, asfalt dels carrers i voreres

Obres 

Públiques i 

Urbanisme

Hem executat diversos projectes de millora del clavegueram, pous de 

registre, millora de la xarxa d’aigua i intervencions en millora de voreres, 

especialment pel que fa a la seva accessibilitat. Hi continuarem treballant 

en els propers anys.

Iniciat En procés Iniciat

824 Eliminació progressiva del cablejat aeri Obres 

Públiques i 

Urbanisme

En tots els projectes d’urbanització que executem tenim en compte 

l’eliminació del cablejat aeri, que és obligatori per llei. Aquest any hem 

eliminat el cablejat dels carrers de nova urbanització: Barcelona, Aragó, 

Tarragona i Lleida, i la Gran Via de Lluís Companys (entre la carretera de 

Vilassar de Dalt i la plaça del Dr Ferran).

Iniciat En procés Iniciat

831 Renovació i modernització de l'enllumenat públic amb 

projectes d'energies alternatives perquè sigui més eficient i 

econòmic

Obres 

Públiques i 

Urbanisme

Hem redactat i licitat el projecte de l'enllumenat públic de tot el poble i 

hem iniciat l’execució de l’obra corresponent. Hem aconseguit un ajut de 

quasi 1M€ de l’Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía , del 

govern espanyol, en forma de préstec sense interessos.

Iniciat Al juny acabarà la implantació, s’ajustarà amb comprovacions i el 

projecte es tancarà al setembre. El proveïdor de compra agregada del 

Consell Comarcal del Maresme ens garanteix que tota l’energia que 

consumeixen els edificis municipals i l’enllumenat públic és verda. 

Vinculat a l’objectiu 833.

Avançat

832 Creació de zones d’esbarjo per a gossos en diversos punts de 

la vila

Medi Ambient Ja hem posat en funcionament la primera zona d’esbarjo per a gossos, 

ubicada al Parc del Palmerar, i estem a punt d’executar la segona a la plaça 

de la República.

Avançat Al desembre vam inaugurar la segona zona d’esbarjo de gossos a la 

plaça de la República i en breu en farem una altra a la plaça de Santa 

Rosa. Vinculat a l’objectiu 612.

Avançat

833 Millora de l’eficiència energètica dels edificis municipals. 

Compromís de canviar la font d’energia per energies 

renovables

Medi Ambient Estem implantant la renovació d’enllumenat públic, que proporcionarà una 

reducció del 70% del consum elèctric, i estem ajustant la potència eléctrica 

contractada a la forma més eficient de facturació segons les necessitats 

comprovades, a fi d’obtenir eficiència energètica als edificis municipals. A 

més, tenim un subministrador d’electricitat municipal que utilitza energies 

renovables com a font d’energia per al nostre subministrament.

Avançat Vinculat a l’objectiu 831. El proveïdor de compra agregada del 

Consell Comarcal del Maresme ens garanteix que tota l’energia que 

consumeixen els edificis municipals i l’enllumenat públic és verda.

Avançat

834 Redacció d’un pla perquè Premià de Mar esdevingui ciutat 

intel·ligent (Smart City )

Organització i 

SIC

Projecte encara aturat perquè està previst per a l’exercici 2018 Aturat Sense novetat Aturat

835 Campanya d’impuls a l’adopció d'energies netes i el residu 

zero. Continuïtat de la deixalleria mòbil, descomptes fiscals 

per al seu ús i foment del reciclatge

Medi Ambient La deixalleria mòbil funciona 4 dies mensuals i té una mitjana de 65 

usuaris/dia. Permet la recollida i catalogació de residus no assimilables a 

urbans (pintures, radiografies, bombetes, piles...) i que abans del seu 

funcionament sovint formaven part de la fracció rebuig. El seu cost està 

inclòs a la gestió de la deixalleria mancomunada amb altres municipis.

Avançat La gestió dels aspectes vinculats a la deixalleria continua en procés. Avançat



836 Millora contínua de la neteja viària i de la planificació del 

servei de recollida d’escombraries fent compatible les 

necessitats del ciutadà amb l’economia del servei

Medi Ambient Hem invertit en l’ampliació del servei, la qual permet resoldre incidències 

detectades a les tardes i caps de setmana, un cop finalitzat el servei 

ordinari, fet que millora qualitativament la neteja del municipi, reduint 

desbordaments, focus puntuals de brutícia etcètera, així com cobrir les 

necessitats de neteja de la zona d’esbarjo de gossos del Parc del Palmar. 

Estem en un període d’experiències pilot i d'anàlisi de resultats. Les 

primeres dades són positives.

Avançat En curs Avançat

837 Seguiment permanent perquè el port i la Generalitat de 

Catalunya compleixin el compromís de subministrament de 

sorra a les platges de Premià amb solucions efectives i 

duradores.

Medi Ambient - Iniciat Iniciada una gestió amb Ports de Gencat i el concessionari per tal de 

garantir una solució sostenible a llarg termini per al tractament de 

sorres a la platja de Premià.

Iniciat

838 Adequació dels espais verds i d’arbrat viari amb criteris de 

naturalització  i adaptació al canvi climàtic, creant zones de 

pulmó i de connectivitat verda entre elles per potenciar la 

biodiversitat i millorar la salut pública. 

Medi Ambient El 2016 hem realitzat estudis i propostes d’execució, que ja han estat 

aprovades.

Iniciat Estem redactant un estudi de dos eixos de connectivitat verda Nord-

Sud (Riera) i Est-Oest (N-II). En tots els ajardinaments s’estan aplicant 

els criteris del Pla Director de Zones Verdes.

Iniciat

839 Instaurar sistemes intel·ligents de reg per assolir la màxima 

eficiència i estalvi de recursos hídrics 

Medi Ambient Desenvoluparem aquest projecte dins el termini de la concessió actual de 

gestió del verd urbà. Està previst per al 2018, d’acord amb la planificació 

aprovada. 

Aturat Actualment tots els sistemes de reg que s’estan implantant ja són 

intel·ligents. Tots els actuals seran adaptats fins el 2019.

Aturat

841 Redacció, aprovació i desenvolupament del Pla de Mobilitat 

de Premià de Mar

Obres 

Públiques i 

Urbanisme

La Diputació de Barcelona fa un suport tècnic per a la redacció del projecte. 

Hem iniciat un procés de participació veïnal.

Avançat S’ha fet el retorn del procés participatiu, per la qual cosa el document 

està en procés de tancament.

Avançat

842 Desviació de l’accés de l’N-II a Premià de Dalt cap al polígon 

industrial per donar més seguretat als vianants i qualitat de 

vida als veïns de l’entorn 

Obres 

Públiques i 

Urbanisme

Hem redactat el projecte executiu de la rotonda i els seus ramals, i el 

projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació 2 (del barri Banyeres), del 

qual en farem l’aprovació inicial aquest mateix mes de novembre. 

Tanmateix, tenim de termini fins el 2018.

Iniciat En procés Iniciat

843 Reclamació de millores en la seguretat i confort de les 

parades de bus existents a l’N-II perquè es creïn marquesines 

amb bancs d’espera

Obres 

Públiques i 

Urbanisme

Les obres de l’estació, que ja hem licitat, contemplen la construcció d’una 

marquesina a la parada de bus de l’estació (en direcció a Mataró).

Aturat Actuació vinculada a les obres dels accessos de l’estació (abril). Aturat

844 Reclamació de la gratuïtat de l’autopista C32 per als 

premianencs

Alcaldia Iniciat Sense novetat Iniciat

845 Reclamació de la pacificació de l’N-II per transformar-la en la 

Rambla del Maresme

Alcaldia Iniciat Sense novetat Iniciat

846 Seguiment de les actuacions a l’estació de Rodalies Obres 

Públiques i 

Urbanisme

ADIF ja ha executat les obres. L’Ajuntament millorarà els accessos a 

l’estació mitjançant un projecte que ja hem licitat.

Acabat Les obres s’iniciaran en breu. Acabat

847 Reclamació de la posada en funcionament del baixador de 

Can Pou

Alcaldia La interinitat del govern espanyol durant tants mesos ha dificultat la 

identificació de l’interlocutor autoritzat per abordar aquesta qüestió. 

Confiem que aviat podrem fer arribar al Ministerio  la nostra reclamació.

Aturat Sense novetat. Proposem fusionar aquest objectiu amb el PAM 845. Aturat

Estem treballant aquest tema amb el Consell Comarcal del Maresme, atès 

que no afecta només el nostre municipi. Proposem fusionar aquests dos 

objectius perquè van íntimament relacionats.


