ACORD D’ESTRUCTURA, SEGUIMENT i EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS 2018
En el marc de la negociació dels pressupostos municipals per l’exercici del 2018, en Miquel
Àngel Méndez i Gil en representació de l’equip de Govern de l’Ajuntament de Premià de Mar i,
per l’altra banda, en Josep Maria Molins i Ballester en representació del grup municipal d’ERC
– Junts x Premià acorden:
ACCIONS POLÍTIQUES
1) Iniciar ja el primer trimestre de 2018 dinàmiques participatives per tal de que la
comunitat educativa en el seu conjunt i des de la coordinació del Consell Escolar
participi activament en el consens i disseny d’un Pacte per l’Educació a Premià de Mar
treballat obertament i des de baix.
2) Prioritzar en els treballs amb la comunitat educativa sobre el nou Pacte per l’Educació
la confecció urgent, rigorosa, consensuada i participativa del mapa escolar de Premià
de Mar.
3) Revisar bimensualment amb tots els grups municipals o els seus representants
delegats l’evolució de les dues tasques i dinàmiques participatives anteriors.
4) Aturar des de la signatura d’aquest acord qualsevol acció urbanística destacada i
rellevant a Premià de Mar (Can Sanpere, Metal·logènia, Transmesa). En qualsevol cas,
aquelles actuacions que representin l’inici d’un nou projecte de gran transcendència
per al poble o seguiment de la situació jurídica de Can Sanpere.
5) Endegar, amb representants en nom dels grups municipals interessats, un grup de
treball que vetlli per una planificació urbanística global i a llarg termini per executar-la
a partir de la segona meitat de 2019.
6) Involucrar des del primer mes del 2018 a tots els grups municipals en l’elaboració del
pressupost municipal de 2019 així com en la revisió d’execució del de 2018 amb
reunions regulars i mensuals exclusives per a aquesta finalitat.
7) Plantejar i acordar un projecte amb els veïns de remodelació i adaptació a les
demandes veïnals de la plaça de la Sardana, amb el compromís d’executar la partida
pressupostària d’inversió establerta en el pressupost 2018 de 100.000€. Tanmateix, si
del resultat del projecte, es deriva un increment pressupostari, aquest ha de ser
assumit fins a completar la remodelació.
8) Optimitzar el contracte de neteja viària vigent a Premià de Mar. Iniciar un grup de
treball per dur a terme aquesta optimització del servei, sense increment pressupostari
i amb garantia de supervisió i control d’empresa aliena a la concessió i a l’Ajuntament
amb cost per la concessió, com estableix el contracte.
9) Comunicar per escrit i renegociar amb l’empresa Sorli el dret de tanteig de
l’Ajuntament davant l’oportunitat de l’adquisició de tot l’edifici de Ca l’Escoda, per tal
de centralitzar en ell tota l’administració local i alliberar nombrosos espais actuals en
lloguer. Posicionar l’Ajuntament com a primer agent a consultar en cas de la venda de
l’immoble.
10) Impulsar l’execució i implementació de les mocions aprovades i de les demandes
acceptades en altres negociacions pressupostàries. Amb prioritat:
• Reaprofitament Alimentari.
• Horts Urbans
• Furgoneta Adaptada.
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• Aplicar el programa de Municipi Cardioprotegit
• Cobrir l’atenció d’Infants amb Necessitat Educatives Especials.
• Activació definitiva de l’Arxiu Joan Gómez, on ha de contemplar la inclusió al
pressupost, d’un documentalista extern per garantir el procés.
• Creació del Consell de Joves.
• Il·luminació del Passeig Marítim.
11) Comunicar al grup municipal d’ERC – Junts x Premià qualsevol canvi substancial,
d’aquest acord, en el pressupost per a 2018 durant aquest exercici i, en qualsevol cas,
pactar-lo amb aquest grup.
12) Fer públic aquest acord i explicar amb detall a la població de Premià de Mar les seves
aportacions i conseqüències.

APORTACIONS ALS PRESSUPOSTOS
1. Incloure, mantenir i quan sigui necessari ampliar totes les partides necessàries per a
dur a terme les accions polítiques expressades en el punt anterior d’aquest document.
2. Incorporar una partida de 350.000€ per a la remodelació de Can Manent i entorn amb
la finalitat de convertir-lo en la Casa de la Cultura Tradicional de Premià de Mar.
3. Ampliar la partida dedicada als passos subterranis de la N-II amb 150.000€ per realitzar
una profunda remodelació dels mateixos
4. Incloure en el pressupost de manteniment de les platges més hores de socorrista,
passarel·les fins a l’aigua per a persones amb mobilitat reduïda i algun vehicle amfibi
destinat a aquest col·lectiu, del qual s’explicarà de la seva ubicació i disponibilitat,
durant el període estival.
5. Pressupostar un estudi de les necessitats en el manteniment i els equipaments
infantils inclusius en tots els parcs infantils del municipi.
6. Incrementar la dotació pressupostària amb 100.000€ per remodelar els parcs infantils
que indiqui l’estudi anterior.
7. Incloure i mantenir els següents projectes a desenvolupar durant l’any 2.018, per
afegir a les partides de l’àrea que correspongui. Amb prioritat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenir i executar 30.000 € per a atenció psicològica i pedagògica a les
escoles públiques per a famílies amb nens amb necessitats educatives
especials i específiques.
Debat, Estudi i activació de l’Ordenança de Civisme.
Establir un control exhaustiu dels horaris i usos de terrasses i bars del municipi.
Equipaments Esportius permanents a la platja.
Replanteig de millora del Mercat Municipal, així com iniciar converses amb els
concessionaris per debatre sobre el futur d’aquest equipament.
Inici del Projecte de Menjador Social a Can Manent (Casal d’avis).
Trasllat de Departaments a Ca l’Escoda durant el 2.018.
Climatització del Museu d’Estampació i sala Exposicions.
Debat, estudi i activació del Projecte RADAR.
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•

Debat, estudi i activació del Projecte d’Habitatges Turístics. (Pisos buits, socials,..).

Com a compromís amb Premià de Mar i la seva ciutadania i per impulsar aquestes accions
polítiques i executar pressupostàriament aquestes partides proposades, les quals creiem
necessàries per al benestar del municipi, signem en conformitat aquest document públic, a
Premià de Mar, 11 de desembre de 2017

Miquel Àngel Méndez i Gil
Equip de Govern Ajuntament Premià de Mar

Josep Maria Molins i Ballester
Grup municipal d’ERC – Junts x Premià
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