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PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2016-2019 
 
Objectiu de ciutat 4 
Equilibri territorial i patrimoni 
 
Apostar per l’equilibri territorial i la conservació del patrimoni natural, arquitectònic i 
històric. 
 
Dotar el poble d’equipaments de qualitat i sostenibles, que donin servei a les 
necessitats de la ciutadania. 
 
Generar i mantenir espais públics de relació, propers i vius. 
 
Facilitar l’accés a l’habitatge i fomentar una mobilitat eficient i adaptada. 
 
 
INFORMACIÓ DE L’ÀMBIT DE LA MOBILITAT 
 
Què volem: 
 
Millorar la mobilitat ciutadana i la seguretat viària, facilitant els fluxos de circulació de 
tots els usuaris i usuàries, en tots els mitjans duent a terme accions preventives 
necessàries. 
 

• Definir un sistema de transport més eficient. 
 

• Augmentar la integració social per mitjà d’una accessibilitat més universal. 
 

• Incrementar la qualitat de vida i millorar les condicions i qualitat de salut dels 
ciutadans. 

 
• Aportar més seguretat en els desplaçaments. 

 
• Aconseguir una mobilitat més sostenible. 

 
 
 
 
 
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). Està en procés d’elaboració. S’ha 
realitzat el procés participatiu per  a la fase de diagnosi i manca la fase de propostes.  
 
Com estem: 
 

• Més de la meitat de desplaçaments són interns (60%) i es fan a peu. La resta 
es realitzen majoritàriament en vehicle privat.  

• Transport públic: la línia més utilitzada és la 510 (Montornès nord-centre-
Montmeló - Granollers). Hi ha manca de coordinació en els horaris amb Renfe. 

• El municipi no disposa de carrils bicis.  
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• El 2012 es redacta el Pla de Seguretat Viària on s’indicaven els punts negres 
d’accidentalitat del municipi i es proposaven mesures per reduir-la, que s’estan 
aplicant gradualment. 

• La passarel·la de vianants sobre el riu Mogent millora la connectivitat del centre 
del municipi amb el barri de Montornès Nord. 

• Elevada presència de vehicles pesants a causa de la important activitat 
industrial.  

• La major part de l’oferta d’aparcament cobreix les necessitats residencials.  
• L’oferta d’aparcament a la calçada al centre en horari nocturn es troba 

saturada; i en horari diürn, està molt ocupada a causa d’una baixa rotació dels 
vehicles.  

 
 
INFORMACIÓ DE L’ÀMBIT D’ESPAI PÚBLIC 
 
Què volem: 
 
Generar i mantenir espais públics de relació, propers i vius.  
 
Generar entorns inclusius i espais urbans capacitats per acollir la màxima diversitat 
d'experiències possibles (metodologia Pla Estel). 
 
Com estem: 
 
Montornès disposa de la següent xarxa d’espais lliures, equipaments i espai públic: 
 
Espais lliures:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Llera del riu Mogent 
2. Parc del Torrent de les 
Vinyes Velles 
3. Pla de Can Vilaró 
4. Turó de les Tres Creus 
5. Bosc de Can Coll 
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Equipaments 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Escolars (Escola bressol, Escoles d’educació primària, Instituts d’Educació 
Secundària, Masia del Molí: Pla de Transició al Treball) 

• Esportius (Zona Esportiva Municipal) 
• Socioculturals (Biblioteca, Escola de Música, Dansa i Aula de Teatre, Casal 

de Cultura, Teatre Municipal, Espai Cultural Montbarri, Can Xerracan i 
Pintor Mir, Centre Infantil La Peixera i Centre Juvenil Satèl·lit) 

• Sanitari: CAP (Centre d’Atenció Primària) 
 
 
Nous equipaments posats en marxa en els darrers temps: Hotels d’entitats, Pista 
polivalent El Sorralet i Can Saurina,  
 
Properes actuacions previstes: nova escola Palau d’Ametlla, remodelació del Teatre 
Municipal i Pintor Mir.  
 
 
 

A. CEIP Can Parera + Escola de Música 
+ Biblioteca 
B. CAP 
C. Ajuntament 
D. Teatre 
E-F. CEIP Palau Ametlla 
G-H. CEIP Sant Sadurní 
I. Galeria Can Xerracan + Ràdio 
Montornès 
J. Can Coll 
K. Cementiri municipal 
L. Pla de transició al Treball 
M. Església Sant Sadurní 
N. Aula formació Pintor Mir +Antigues 
Escoles 
+ Pistes de Petanca 
O. CEIP Mogent 
P. IES Marta Mata 
Q. Buit 
R. Casal de Cultura 
S. IES Vinyes Velles 
T. Centre Juvenil Satèl·lit 
U. Mercat 
V. CEIP Marinada 
W. Centre infantil la Peixera + Llar 
d’infants el Lledoner 
X. Església Nostra Senyora del Carme 
Y. Zona Esportiva Municipal 
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Espai públic 
 
 

 
 
Montornès disposa d’espais de referència com la plaça de Pau Picasso al centre i la 
plaça del Poble a Montornès Nord. També disposa d’espais de gran superfície ubicats 
a la perifèria del municipi com són el parc dels Gegants i el parc del Torrent de Vinyes 
Velles, així com places de menor mesura vinculades a equipaments municipals o 
àrees de joc infantil.  
  
Les millores que s’estan realitzant actualment són: plaça de Joan Miró, parc dels 
Castanyers i entorn del camí fluvial. 
 
Les properes actuacions de millora previstes són: parc de Can Bosquerons, plaça de 
la Pèrgola i carrer Llibertat.  
 
 
  
INFORMACIÓ DE L’ÀMBIT DE LA SOSTENIBILITAT I EL MED I AMBIENT 
 
Què volem: 
 
Gestionar el municipi amb criteris de sostenibilitat ambiental i eficiència energètica, 
millorant la protecció, conservació i promoció del medi ambient en general, i de tots els 
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seus vectors, d’una manera integrada i transversal dins de tots els plans, programes, 
projectes, i polítiques municipals. 
 
 

• Gestionar els equipaments i els espais públics amb criteris de sostenibilitat 
ambiental i eficiència energètica. 

• Avançar en la gestió del soroll. 
• Millorar la qualitat de l’aire. 
• Gestió de la millora del medi natural. 
• Educació i comunicació ambiental. 

 
 
Com estem: 
 

• Gestió municipal del manteniment de l’enllumenat públic i de l’aigua (GIACSA) 
• Elevada contaminació per partícules en comparació amb altres zones de 

Catalunya 

 

• Al riu tenim biodiversitats molt baixes i ambients força modificats i contaminats.  
• Mapa de capacitat acústica del municipi amb indicació de zones de sensibilitat 

acústica. 
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• Consum d’aigua elevat per habitant (203 l/h./dia / inclou habitatges i zones 
industrials). 

• Les dades de recollida de residus indiquen que cal augmentar la recollida 
selectiva (paper, cartró, vidre i orgànica). Per això, es preveu portar a terme 
campanyes educatives. 

 
 
INFORMACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PATRIMONI 
 
Què volem: 
 
Millorar la protecció, conservació i promoció del patrimoni natural, arquitectònic i 
històric del municipi. 
 
Com estem: 
 
Elements d’interès patrimonial existents a Montornès: 
 

- Torre del telègraf  
- Castell de Sant Miquel  
-  Mons Observans (Jaciment de Can Tacó - Turó d’En Roina) 
- Can Bosquerons  
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- Manso Calders  
- Ca n’Olivé  
- Manso Coll  
- Antiga mina de fluorita  
- Can Roca Umbert  
- Can Sala 
- Can Galbany  
- Can Xec  
- Can Vilaró  
- Ca l’Ametller  
- Can Sayol  
- Can Masferrer  
- Església de Sant Sadurní  

 
Bens Culturals d’Interès Local: 

- Torre Gran 
- El Molí de Can Vilaró, avinguda de l’Onze de Setembre, 61 
- Antigues Escoles, plaça de Joaquim Mir, 1 
- Can Verdaguer, carrer Major, 4 
- Can Primo, carrer Major, 21-23 
- Can Pompilio, carrer de l’Estrella, 21 
 

En els darrers tems es fan diferents accions de promoció del patrimoni com: 
 

• Visites regulars i activitats a Mons Observans. 
• Visites a la Torre del telègraf i al refugi de Ca l’Arnau. 
• Caminades de la gent gran per visitar  elements de patrimoni cultural i natural. 

 
 
INFORMACIÓ DE L’ÀMBIT DE L’HABITATGE 
 
Què volem : 
 
Afavorir l’accés a l’habitatge, especialment a la població amb més dificultats: 

• Mobilitzar el parc d’habitatges buits 
• Crear un parc públic d’habitatges 
• Reactivar la borsa de lloguer d’habitatges 
• Potenciar la rehabilitació d’edificis (Pla de barris) 
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Com estem: 
 

• Estem fent una diagnosi al barri de Montornès Nord per detectar habitatges 
buits i ocupats. 

• S’han atorgat 247.000 € en ajuts a la rehabilitació dels edificis d’habitatges dins 
del Projecte d’Intervenció Integral al barri de Montornès Nord. 

• Hem adquirit el primer habitatge per disposar d’un parc públic d’habitatges per 
a ús social. 

• Estem reactivant la borsa de lloguer d’habitatges en conveni amb l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya. 

 
 
INFORMACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PLANEJAMENT  
 
Què volem i com estem: 

Dotar el municipi dels instruments de planejament general bàsic d’ordenació integral 
del territori i actualitzar ordenances: 
 

• Redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal. En el Planejament 
general s’estableix el model urbanístic, on es fixen els objectius  que es 
consideren més adequats per al conjunt del territori ordenat. L’actual 
planejament és de l’any 1992 i cal actualitzar-lo.  

 
Una revisió de Pla General permetria assolir els diversos canvis normatius quant a  
legislació urbanística, i dotar als nous instruments de Planejament General Municipal 
(des del 2005 anomenats POUM) de major implicació en els factors econòmic, social i 
medi ambiental i de participació pública. Per exemple, es necessari que incloguin:  
 

o L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a 
desenvolupar, de forma que només es plantejaria habilitar el 
desenvolupament d’aquell sòl que justificadament es faci viable pel que 
fa a sostenibilitat econòmica. 

o Una memòria social sobre la qual basar les polítiques d’habitatge. 
o La reserva mínima d’habitatge protegit i si es considera adient habitatge 

dotacional (aquest últim amb 
objecte d’atendre la necessitat d'habitatge dels col•lectius de joves i de 
persones grans). 

o L’observança del que s’anomena “desenvolupament urbanístic 
sostenible” mitjançant, entre altres, mesures que evitin tant riscos 
naturals, com ecològics i  com tecnològics. 

o Al mateix temps, la tramitació del Pla requereix que s’estudiïn les 
diverses alternatives possibles amb l’ elecció de l’ opció 
mediambientalment més avantatjosa mitjançant la tramitació 
mediambiental del Pla. 

o El programa de participació ciutadana que s’ha de seguir per aprovar el 
Pla. 


