
Objectiu de Ciutat 1: Drets socials i benestar

Àmbit: Inclusió social i gent gran

Títol proposta

Ja s'està 
fent o 
estava 

previst fer-
ho si/no

És 
coherent 

si/no

És legal 
si/no

És 
competència 

municipal 
si/no

És viable 
tècnicament 

si/no

És sostenible 
eco i 

ambientalmen
t si/no

És excloent 
socialment

S'incorpora 
al PAM si/no

Es modifica 
i s'incorpora 

al PAM*

Objectiu PAM 
relacionat

Observacions, comentaris, 
explicacions

INCLUSIÓ SOCIAL

Ampliar el Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD) 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 1.2.1

Per poder donar el servei 
universal es pot plantejar un 
copagament. Actualment ja 
s'atenen tots els casos socials.

Donar suport a les 
persones que pateixen 
alguna malaltia mental i a 
les seves famílies

SI SI SI SI SÍ SI NO SÍ - 1.2.7

Actualment tenim convenis 
amb entitats i centres de 
discapacitats, projectes 
d'inserció de persones amb 
discapacitats, i hem demanat 
suport a Diputació i altres per 
ampliar actuacions.

Ampliar el menjador social 
de Montornès Nord a tota 
la població que necessiti 
aquest servei (actualment 
està destinat a gent gran)

NO NO NO NO NO NO NO NO - -

Actualment  ja inclou persones 
que no són gent gran. Es 
considera que cal donar eines 
a les famílies i no suplir la seva 
funció.

Tornar a intentar la posada 
en marxa del Banc del 
Temps com un espai de 
traspàs de coneixements i 
habilitats amb la implicació 
d’entitats o grup de 
persones que l’impulsin **

SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ NO NO - -

No és viable sense algú que el 
dinamitzi. Opció de que ho 
lideri i gestioni una entitat. En 
cas de ser impulsat, 
l'Ajuntament donarà suport.

Aplicar una fiscalitat progressiva que permeti fer polítiques redistributives, explorant els marges legals existents
Potenciar l’autonomia de les persones per facilitar la seva inclusió
Potenciar la integració, la convivència i la implicació de les persones en els programes socials del municipi
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Objectiu de Ciutat 1: Drets socials i benestar

Títol proposta

Ja s'està 
fent o 
estava 

previst fer-
ho si/no

És 
coherent 

si/no

És legal 
si/no

És 
competència 

municipal 
si/no

És viable 
tècnicament 

si/no

És sostenible 
eco i 

ambientalmen
t si/no

És excloent 
socialment

S'incorpora 
al PAM si/no

Es modifica 
i s'incorpora 

al PAM*

Objectiu PAM 
relacionat

Observacions, comentaris, 
explicacions

INCLUSIÓ SOCIAL

Treballar pel 
reconeixement de les 
persones tot i la seva 
diversitat. Necessitat de 
disposar d’agents 
antirumors als instituts

SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ - 1.6.1

Programes com el PIDCES 
(Punt Informació i Dinamització 
Centres Educació Secundària), 
Puja a l'Eskola de Valors, 
Mediació, projecte Viu i Conviu 
al barri...

Eliminar barreres 
arquitectòniques

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 4.18.1

Organitzar activitats de 
lleure inclusiu per persones 
amb discapacitat (infants, 
joves i adults). 

SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ - 1.2.5

Peixera i Satèl·lit ja ho fan, 
també entitats de lleure i 
entitats esportives, junt amb 
serveis socials. S'estudiarà 
reforçar-les

Accions des de 
l’Ajuntament conjuntament 
amb les empreses per 
facilitar la inserció laboral 
de les persones majors de 
40 anys 

SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ - 3.14.3

Actualment disposem de DIL 
(Dispositiu Inserció Laboral) 
Barri, subvencions a 
empreses, possibles convenis, 
etc. S'estudiarà reforçar-les.

Fomentar el lloguer social 
utilitzant el parc 
d’habitatges propietat de 
bancs. 

SÍ SÍ SÍ NO - SÍ NO SÍ - 4.19.4

Ajuda i acollida a les 
persones refugiades. 
Cercar un posicionament 
de l’Ajuntament i de tot el 
municipi per oferir acollida 
a les persones refugiades

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 1.3.6.

S'incorpora com a acció de 
govern en el marc de l'objectiu 

estratègic de fomentar 
l'acollida.
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Objectiu de Ciutat 1: Drets socials i benestar

Títol proposta

Ja s'està 
fent o 
estava 

previst fer-
ho si/no

És 
coherent 

si/no

És legal 
si/no

És 
competència 

municipal 
si/no

És viable 
tècnicament 

si/no

És sostenible 
eco i 

ambientalmen
t si/no

És excloent 
socialment

S'incorpora 
al PAM si/no

Es modifica 
i s'incorpora 

al PAM*

Objectiu PAM 
relacionat

Observacions, comentaris, 
explicacions

INCLUSIÓ SOCIAL

Organitzar tallers per 
treballar la gestió de les 
emocions. 

SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ - 2.7.1

Actualment ho treballen Gent 
Gran, Serveis Socials, Infància 
i Joventut per a persones que 
ho necessiten. Es 
desenvoluparà des de l'àmbit 
de promoció de la salut.

Pressionar per tenir metge 
especialitzat en gent gran i 
es persones amb 
discapacitat o malaltia 
mental **

NO NO SÍ NO NO NO NO NO - -

No és actuació PAM, però 
l'equip de govern mantindrà 
les converses necessàries 
amb les institucions 
responsables. 

Millorar la informació sobre 
el servei d’urgències i 
farmàcia 24 hores. **

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO - -

Com que no és competència 
municipal, l'Ajuntament difon la 
informació sobre aquesta 
matèria que rep de les entitats 
i institucions responsables

GENT GRAN

Construir la Residència i 
Centre de Dia per a la gent 
gran. **

SÍ SÍ SÍ NO NO NO NO NO SÍ 1.2.6

Pendent d'estudiar diferents 
opcions de serveis d'atenció i 
cura de la gent gran. S'ha 
creat una comissió de treball.

Habitatges cooperatius per 
a gent gran**

SÍ SÍ SÍ NO NO NO NO NO SÍ 1.2.6

Pendent d'estudiar diferents 
opcions de serveis d'atenció i 
cura de la gent gran. S'ha 
creat una comissió de treball.
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Objectiu de Ciutat 1: Drets socials i benestar

Títol proposta

Ja s'està 
fent o 
estava 

previst fer-
ho si/no

És 
coherent 

si/no

És legal 
si/no

És 
competència 

municipal 
si/no

És viable 
tècnicament 

si/no

És sostenible 
eco i 

ambientalmen
t si/no

És excloent 
socialment

S'incorpora 
al PAM si/no

Es modifica 
i s'incorpora 

al PAM*

Objectiu PAM 
relacionat

Observacions, comentaris, 
explicacions

GENT GRAN

Dissenyar una línia 
d’autobús o transport 
personalitzat per portar les 
persones grans al Centre 
de Dia de Montmeló

NO SÍ SÍ NO NO NO NO NO -
Cost econòmic no assumible 
per l'Ajuntament.

Servei d’acompanyament i 
suport a la gent gran 
mitjançant voluntariat. 
Dissenyar un servei 
col•laboratiu entre 
Ajuntament i Voluntariat per 
oferir companyia a la gent 
gran (a domicili, per 
passejar, anar a 
comprar,...). 

SÍ SÍ SÍ NO NO NO NO SÍ - 1.3.1

Des del voluntariat s'ha 
potenciat aquesta idea, 
actualment ho fa Volumont 
amb la residència Alzina. 
L'Ajuntament hi dóna suport.

Programes 
intergeneracionals gent 
gran – adolescència

SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ - 1.3.2
Es fan actuacions puntuals: 
Jardí urbà… S'estudiaran 
noves actuacions

Oferir activitats inclusives 
als Casals d’Avis. 
Repensar les activitats que 
es fan al Casal i incorporar-
ne de noves per facilitar 
que persones grans de 
diferents cultures participin 
al Casal.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 1.2.8

Vetllar perquè no es tanqui 
la sucursal del BBVA a 
l’agost a Montornès Nord **

NO NO SÍ NO NO NO NO NO - -

No és actuació PAM, però 
l'equip de govern mantindrà 
les converses necessàries 
amb les institucions 
responsables. 
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Objectiu de Ciutat 1: Drets socials i benestar

Títol proposta

Ja s'està 
fent o 
estava 

previst fer-
ho si/no

És 
coherent 

si/no

És legal 
si/no

És 
competència 

municipal 
si/no

És viable 
tècnicament 

si/no

És sostenible 
eco i 

ambientalmen
t si/no

És excloent 
socialment

S'incorpora 
al PAM si/no

Es modifica 
i s'incorpora 

al PAM*

Objectiu PAM 
relacionat

Observacions, comentaris, 
explicacions

EDUCACIÓ

Adaptar la formació 
professional a les 
demandes de les empreses 
locals

SÍ SÍ SÍ NO NO NO NO SÍ - 1.4.6

L'equip de govern mantindrà 
les converses necessàries 
amb les institucions 
responsables per aconseguir 
més oferta. Hi ha un estudi de 
famílies adequades a la 
indústria de la zona. Veure 
necessitats d'insfraestrutures i 
costos.

Crear el perfil d’educador/a 
per a l’orientació a la 
formació reglada

SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ - 1.6.1

PIDCES (Punt Informació i 
Dinamització Centres 
Educatius secundària), 
Xerrades després l'ESO, Fira 
Guia't, suport professorat…

Fomentar la coeducació 
des de les primeres edats

SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ - 1.4.8
Puja a l'eskola, xerrades per a 
famílies…

Millorar la comunicació 
escola-família

SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ NO SÍ - 1.4.4
PEC (Pla Educatiu de Ciutat), 
PEE (Pla Educatiu Entorn), 
EDE (Espai Debat Educatiu)…

Més recursos educatius per 
a NEE (Infants amb 
Necessitats Educatives 
Especials)

NO SÍ NO NO NO NO NO SÍ - 1.2.5
Sí, quant a lleure educatiu, no 
formal.

Millorar la informació global 
dels recursos educatius 
(formals i informals) 
existents al municipi. 

SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ - 1.4.4

Llibret oferta formativa, 
publicitat portes obertes, 
descripció dels centres 
educatius…

Àmbit: educació, infància i joventut
Reforçar l’educació com a pilar de l’equitat social i instrument d’igualtat d’oportunitats
Potenciar l’autonomia de la infància i la joventut i la seva participació compromesa en el seu entorn cultural i social
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Objectiu de Ciutat 1: Drets socials i benestar

Títol proposta

Ja s'està 
fent o 
estava 

previst fer-
ho si/no

És 
coherent 

si/no

És legal 
si/no

És 
competència 

municipal 
si/no

És viable 
tècnicament 

si/no

És sostenible 
eco i 

ambientalmen
t si/no

És excloent 
socialment

S'incorpora 
al PAM si/no

Es modifica 
i s'incorpora 

al PAM*

Objectiu PAM 
relacionat

Observacions, comentaris, 
explicacions

INFÀNCIA

Incrementar les beques 
menjador

SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ NO SÍ - 1.2.3

Gestió complexa, ja es 
tramiten diferents tipus d'ajuts 
menjador. Dedicació intensa 
de personal tècnic. També hi 
ha manca d'aportació 
econòmica per part d'altres 
administracions, CCVO. 
L'Ajuntament ve compensant 
aquesta manca i incrementant 
dotacions per ampliar la 
cobertura en els darrers anys.

Incrementar i els horaris 
d’acollida

NO NO SÍ NO NO NO NO NO - - Responsabilitat de les AMPA

Reforçar la quantitat de 
professorat a les classes 
de 3 a 6 anys. 

SÍ NO NO NO SÍ SÍ NO NO - 1.4.1

Actualment donem suport a 
través de l'empresa pública 
Montornès Serveis i 
Manteniment, mitjançant la 
contractació d'una 
mainadera/escola. No és PAM 
en tant que Generalitat no ens 
ho permet.

Incrementar el nombre 
d’activitats no formals per a 
infància, sobretot 0-3 anys

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - -

SAD en família i SISE (Servei 
Intervenció Socio-Educativa): 
Respon a la Llei LEOIDA / 
També suport a espais 
familiars com el de Criança 
natural Cirera d'Arboç
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Objectiu de Ciutat 1: Drets socials i benestar

Títol proposta

Ja s'està 
fent o 
estava 

previst fer-
ho si/no

És 
coherent 

si/no

És legal 
si/no

És 
competència 

municipal 
si/no

És viable 
tècnicament 

si/no

És sostenible 
eco i 

ambientalmen
t si/no

És excloent 
socialment

S'incorpora 
al PAM si/no

Es modifica 
i s'incorpora 

al PAM*

Objectiu PAM 
relacionat

Observacions, comentaris, 
explicacions

JOVENTUT

Desenvolupar un Pla 
d’Ocupació específic per a 
persones joves (de 17 a 29 
anys). 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 3.14.3
Adhesió a la Garantia juvenil, 
programa transversal a través 
dels POLs...

Crear la figura d’un 
mediador o facilitador 
d’iniciatives provinents dels 
joves. 

SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ - 1.6.2
Funció propia del Departament 
de Joventut. Forma part del 
Pla Jove  

Crear la figura d’un 
coordinador/a que 
contribueixi a generar 
lligams i sinèrgies entre 
diferents àmbits associats 
al jovent

SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ - 1.6
Funció propia del Departament 
de Joventut . Forma part del 
Pla Jove

Millorar la difusió 
d’activitats formatives i 
d’oci locals, orientades al 
jovent

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 1.6.1

Actualment disposem de web 
pròpia de joventut, xarxes 
socials, punt d'informació al 
Satèl·lit i a ls instituts… 
S'estudiarà potenciació o 
ampliació.

Programa de 
desintoxicació, drogues i 
alcohol

NO NO NO NO NO NO NO NO SÍ 2.7.5

La PEPA (Pla estratègic de 
Prevenció d'Addicccions) recull 
accions preventives. Aquests 
aspectes corresponen a 
serveis de salut especialitzats. 
La reformulem com a 
"Programa de prevenció de 
drogues i alcohol"

Configurar una metodologia 
de participació per a la 
definició del nou 
equipament per a infants i 
joves

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ - 1.6.5 Forma part del Pla Jove
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Objectiu de Ciutat 1: Drets socials i benestar

Títol proposta

Ja s'està 
fent o 
estava 

previst fer-
ho si/no

És 
coherent 

si/no

És legal 
si/no

És 
competència 

municipal 
si/no

És viable 
tècnicament 

si/no

És sostenible 
eco i 

ambientalmen
t si/no

És excloent 
socialment

S'incorpora 
al PAM si/no

Es modifica 
i s'incorpora 

al PAM*

Objectiu PAM 
relacionat

Observacions, comentaris, 
explicacions

FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Fer un programa preventiu 
i educatiu en relacions i 
addiccions als centres 
educatius del municipi

SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ - 1.4.8 / 1.6.6
CAE (Catàleg Activitats 
educatives), Puja a l'Eskola de 
Valors…

Formació al professorat per 
tal que tinguin les eines per 
detectar possibles casos de 
maltractament que estigui 
vivint l'alumnat a casa. 

SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ - 1.4.8 / 1.6.6  Puja a l'Eskola de Valors

Tenir en compte les noves 
tecnologies en les 
actuacions de prevenció de 
la violència, especialment 
en el jovent.

SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ - 1.4.8 / 1.6.6
CAE (Catàleg Activitats 
educatives), Puja a l'Eskola de 
Valors…

Promoure la coeducació i 
l'educació en valors, que 
treballin, entre altres, temes 
com el respecte, 
l'autoconeixement, 
l'empatia, les relacions 
interpersonals, etc.

SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ - 1.4.8 / 1.6.6
CAE (Catàleg Activitats 
educatives), Puja a l'Eskola de 
Valors…

Fer tallers per a les famílies 
per tal de reforçar el 
missatge i donar-los eines i 
estratègies per a l'educació 
en valors. Incloure els avis i 
les àvies 

SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ - 1.4.3

EDE (Espai Debat Educatiu), 
Crèixer en família, Cicle de 
xerrades, Puja a l'Eskola de 
Valors…

Avançar en la igualtat entre homes i dones
Àmbit: Igualtat de gènere
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Objectiu de Ciutat 1: Drets socials i benestar

Títol proposta

Ja s'està 
fent o 
estava 

previst fer-
ho si/no

És 
coherent 

si/no

És legal 
si/no

És 
competència 

municipal 
si/no

És viable 
tècnicament 

si/no

És sostenible 
eco i 

ambientalmen
t si/no

És excloent 
socialment

S'incorpora 
al PAM si/no

Es modifica 
i s'incorpora 

al PAM*

Objectiu PAM 
relacionat

Observacions, comentaris, 
explicacions

IMPLICACIÓ DELS HOMES

Fer xerrades perquè els 
homes participin més en 
els espais on 
tradicionalment han 
participat i continuen 
participant les dones 
(educació, àmbit social, 
etc.). 

NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ - 1.5.1

Formació noves masculinitats 
Ajuntament i entitats / Opció 
d'obligar a fer la formació per 
rebre subvenció (entitats), 
tipus PEPA

Fer especial incidència en 
allò relacionat amb el part i 
la criança.

NO SÍ SÍ NO NO SÍ NO SÍ - 1.5.1

Informació i sensibilització 
sobre els drets reproductius de 
les dones.A través d'entitat 
tipus Cireres d'Arboç. 

Promoure la sensibilització 
entre iguals: que els homes 
facin sensibilització a altres 
homes sobre el tracte i la 
relació amb les dones

NO NO NO NO NO SÍ NO NO - -

Proposta de futur d'impulsar 
un grup de homes 
sensibilitzats, però primer s'ha 
de crear aquest grup

Capacitar per poder fer 
front als micromasclismes 
quotidians i al MASCLISME 
en majúscules

SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ - 1.5.2

POBLACIÓ NOUVINGUDA

Fer arribar la informació a 
les persones d'altres 
cultures que viuen a la 
nostra població, a través de 
xerrades, tallers, etc. 

NO SÍ SÍ
Veure Llei 
d'Acollida

SÍ SÍ NO SÍ - 1.3.6

Previsió de contractar tècnic/a 
d'acollida. Opció d'informar 
des de l'OAC a 
l'empradronament
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Objectiu de Ciutat 1: Drets socials i benestar

Títol proposta

Ja s'està 
fent o 
estava 

previst fer-
ho si/no

És 
coherent 

si/no

És legal 
si/no

És 
competència 

municipal 
si/no

És viable 
tècnicament 

si/no

És sostenible 
eco i 

ambientalmen
t si/no

És excloent 
socialment

S'incorpora 
al PAM si/no

Es modifica 
i s'incorpora 

al PAM*

Objectiu PAM 
relacionat

Observacions, comentaris, 
explicacions

POBLACIÓ NOUVINGUDA

Donar un suport específic a 
les dones nouvingudes per 
tal de facilitar la seva 
acollida i integració (per 
exemple, classes de català 
o castellà, orientació 
laboral, serveis bàsics, 
etc.). 

SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ - 1.3.6
Grup de conversa, Grup 
instrumental (alfabetització 
nivell 0)…

ÀMBIT LABORAL

Fer sensibilització al món 
empresarial perquè les 
persones de recursos 
humans no discriminin a 
l'hora de fer la selecció de 
personal.  

NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ - 1.5.5
Xerrades des d'OPEC, Carta 
de serveis, etc.

COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Que l'Ajuntament de 
Montornès utilitzi un 
llenguatge inclusiu i una 
imatge no sexista en la 
comunicació de totes les 
seves àrees i departaments 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 6.P7

Obrir espais de participació 
de la ciutadania en temes 
d'igualtat de gènere, per 
poder fer arribar propostes 
i opinions 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 1.5.6

Es fa pel que fa a 
suggeriments generals, 
elaboració de programes de 
sensibilització, etc. També en 
el disseny i la valoració del Pla 
d'Igualtat

Buscar nous canals per 
poder arribar a la gent que 
normalment no participa i 
que no està tant 
sensibilitzada. 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 1.5.1
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Objectiu de Ciutat 1: Drets socials i benestar

Títol proposta

Ja s'està 
fent o 
estava 

previst fer-
ho si/no

És 
coherent 

si/no

És legal 
si/no

És 
competència 

municipal 
si/no

És viable 
tècnicament 

si/no

És sostenible 
eco i 

ambientalmen
t si/no

És excloent 
socialment

S'incorpora 
al PAM si/no

Es modifica 
i s'incorpora 

al PAM*

Objectiu PAM 
relacionat

Observacions, comentaris, 
explicacions

AJUDES I SERVEIS

Donar ajudes per al 
transport a persones que 
treballen a fora del municipi

NO NO SÍ NO NO NO NO NO - -

Es pot mirar d'arribar a acords 
amb empreses per impulsar 
línies de transports per a les 
persones que hi treballen. 
Millorar la mobilitat i el 
transport públic afecta de 
manera positiva a les dones 
com a usuáries majoritàries

Oferir servei de cangur per 
a dones i homes que tenen 
fills/es a càrrec 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 1.3.5

Es farà al CEM (complex 
esportiu Municipal) a partir del 
mes de setembre. Prova pilot. 
Incorporació a totes les 
actuacions fetes des de 
l'Ajuntament

ESPECÍFICS PER A DONES QUE HAN PATIT VIOLÈNCIA

Crear una xarxa de dones 
que han patit violència per 
donar suport a altres 
dones, i per l'altra, fer 
tallers d'apoderament

NO SÍ SÍ NO cal estudiar-ho cal estudiar-ho NO Sí - 1.3.2

Estudiar la possibilitat de crear 
un grup d'ajut mutu de manera 
informal i voluntària. Implicació 
d'ADIM

A QUI S'HAN D'ADREÇAR ELS SERVEIS D'IGUALTAT DE GÈNERE?

Tenir en compte el 
col•lectiu LGBTI, fer-ho 
visible, defensar els seus 
drets i fer un treball de lluita 
contra l'homofòbia. 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ - 1.5.3 Pacte/ línia del Pla d'igualtat 

* aquí s'inclouen aquelles propostes ciutadanes que s'incorporen al PAM, però modificades o matitzades d'alguna manera.
** propostes no incorporades al PAM, però que es treballaran des de l'acció de govern.
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