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Presentació del model Smart City per a 
Montornès del Vallès  
 

 La presentació tindrà lloc aquest dimecres, 13 de febrer a les 13 h a 
la Sala d'actes de l'Ajuntament de Montornès 

 L'acte comptarà amb la presència de l'alcalde, José A. Montero, del 
regidor de Noves Tecnologies, Jordi Delgado, i de representants de la 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la 
Diputació de Barcelona 

 
L'Ajuntament de Montornès presentarà aquest dimecres les línies principals d'actuació 
del projecte de municipi intel·ligent (Smart City) que ha treballat durant els darrers 
mesos amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

Avançar cap a un poble més sostenible, més intel·ligent i amb solucions tecnològiques 
forma part de l'objectiu de ciutat número 6 "Gestió professional i de qualitat" del Pla 
d'Actuació Municipal per al període 2016 - 2019. 

El projecte, redactat amb l'ajut de l'empresa T-Systems, defineix el model de Ciutat 
Intel·ligent (Smart City) per a Montornès i inclou solucions vinculades a la utilització de 
noves tecnologies i sistemes d'informació com a mitjà per incrementar el valor del 
municipi per a les persones que hi viuen, que hi treballen i que el visiten. 
 
El document estableix quatre àmbits de treball estratègics, a partir dels quals es 
desenvoluparan un seguit d’iniciatives. Els àmbits són Mobilitat, Governança, Promoció 
Econòmica i Ciutadania i, finalment, Sostenibilitat. 
 
Les actuacions aniran adreçades, per exemple, a l'eficiència energètica i la qualitat 
medioambiental, a la millora de l'accessibilitat a la creació de plataformes de comerç de 
proximitat, a la dinamització de l'ocupació i a facilitar la realització de tràmits amb 
l'administració de forma electrònica, entre d'altres. 

La Diputació de Barcelona ha impulsat iniciatives Smart City a diversos municipis de la 
demarcació de Barcelona (Sabadell, Terrassa, Esplugues del Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Viladecans, etc.).  
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