
Objectiu de Ciutat 1: Drets socials i benestar

PROPOSTES PAM DE LES 
BUTLLETES

Nombre 
respostes

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 sostenibile 
econòmica i 

ambientalment 
si/no

És no 
excloent 

socialment 
si/no

S'incorpora 
al PAM si/no

Es modifica 
la proposta i 
s'incorpora 

al PAM*

Objectiu 
PAM 

relacionat

Observacions, 
comentaris, 
explicacions

INCLUSIÓ SOCIAL

Controlar a qui es donen ajudes 
com les beques menjador. A 
vegades hi ha persones que 
treballen en negre o no tenen 
hipoteca... 

1 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO - 1.2.2

Forma part de la 
responsabilitat dels 
equips tècnics, sempre 
s'actua amb control.

Fer més activitats que afavoreixin 
la inclusió social de les persones 
del poble, dur a terme més 
recollides d'aliments o activitats 
solidàries per ajudar a combatre 
la pobresa

1 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO Sí - 1.3.1

Els SS.SS ja treballen 
conjuntament amb 
entitats de voluntariat i 
del tercer sector per 
ampliar al màxim aquest 
tius de propostes i donar-
los suport.

Plans de compromís social entre 
el veïnat del poble,amb persones 
voluntàries per ajudar als altres i 
que ens ajudin quan hi hagi 
necessitats. 

1 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO - 1.3 Banc del temps

Centres d'assistència social on 
les persones puguin deixar 
menjar i objectes d'higiene 
personal, etc, on es disposi de 
llits, lavabos i taquilles per deixar 
els estris personals

1 SÍ NO SÍ NO SÍ NO NO NO - -

No es visualitza 
demanda que justifiqui 
l'actuació. En casos 
d'emergència hi ha 
conveni amb hotels, 
cases d'acollida i altres.

JOVES

Espai de trobada per pre-
adolescents (12 a 16 anys) on 
tinguin espai de reunió, per 
prendre alguna cosa,... I casal 
d'estiu per a infants d'aquesta 
edat.

2 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO Sí - 1.6.2 / 1.6.5

Actualment hi ha el 
Centre Juvenil Satèl·lit, 
es preveu un nou centre 
juvenil al centre. Es fa 
casal d'estiu per a joves, 
campus esportius de les 
entitats i colònies
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JOVES

Espai per als nois i noies 
d'educació especial que finalitzen 
ESO i no tenen cap opció a 
Montornès. Han de marxar del 
poble per estudiar o formar-se

1 SÍ SÍ SÍ NO NO NO NO NO - -

Competència del 
Departament 
d'Ensenyament. 
Actualment tenim 
conveni amb centres 
formatius especialitzats

Programes d'informació en 
planificació familiar i planificació 
professional

1 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO Sí -
1.2.1 / 1.6.1 

/ 3.14

Actualment hi ha el 
PIDCES (Punt Info i 
Dinamització Centres 
Educatius Secundària), 
el Servei d'atenció 
domiciliària per a 
famílies, el Servei 
d'assessorament laboral 
d'OPEC…

EDUCACIÓ

Valorar el fet de promoure els 
CFG del nostre Institut en un 
doble torn, diurn i de tarda, 
perquè aquell que vulgui estudiar 
i no pugui fer-ho al matí ho pugui 
fer a la tarda

1 NO NO SÍ NO NO NO NO NO - 1.4.16

L'Ajuntament pot 
acompanyar l'Institut en 
la valoració, però no pot 
decidir, en no tenir la 
competència. Per obrir 
torns cal tenir necessitat 
per increment de 
demanda.

Voluntariat Socioeducatiu contra 
l'exclusió dels escolars amb 
TDAH. Formar el personal docent 
i sensibilitzar l'alumnat  i pares i 
mares sobre el trastorn. 

1 NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO NO - 1.4.5

Actualment es treballa 
en part, des del lleure 
educatiu. Opció de fer 
campanyes que 
promoguin el voluntariat 
i xerrades de 
sensibilització

Xerrades formatives amb  
persones expertes sobre 
diferents temes específics 
(seguretat social, pensions, 
economia i finances,...)

1 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO - -

Opció de fer-les des de 
l'OMIC, Gent Gran o 
altres departaments, en 
funció de la matèria o 
àmbit.
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EDUCACIÓ

Xerrades sobre assetjament 
escolar

1 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO Sí - 1.4.8 Puja a l'eskola de valors

Més escoles 1 SÍ NO NO NO NO NO NO NO - 1.4.7

Previsió de contruïr la 
nova escola Palau 
d'Ametlla, però per 
tancar l'actual. No calen 
més escoles de les 
actuals, perquè no hi ha 
demanda.

PROPOSTES PAM BUTLLETES 
QUE COINCIDEIXEN AMB 

PROPOSTES DELS TALLERS

Nombre 
respostes

INCLUSIÓ SOCIAL

Més ajuts per a les persones de 
Montornès sobretot de menjar i 
lloguer

1

Tallers de desenvolupament 
personal i autoconeixement. Són 
eines que ens ajuden a mirar 
més a dintre i menys a fora de 
nosaltres mateixos.

1

Programa de menjar en 
companyia (menjador social?)

1

 implementar més mòduls 
formatius de grau com els 
recentment estrenats a l'Institut 
Marta Mata, o qualsevol altre 
tipus d'estudis o cursos formatius.

1

Més activitats de lleure per al 
jovent (cinema, teatre, ball)

4

Ajudes a les escoles per als 
infants que requereixen educació 
especial. Particularment en els 
majors de 12 anys.

1
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PROPOSTES PAM BUTLLETES 
QUE COINCIDEIXEN AMB 

PROPOSTES DELS TALLERS

Nombre 
respostes

GENT GRAN

Centre de dia on les nostres 
persones grans es trobin 
acollides. També caldria un casal 
de gent gran a Montornès Centre 
que sigui digne i on puguin ballar 
i fer tot tipus d'activitats.

2

Ambulància concertada amb 
protecció civil

1

La gent gran que viu sola esta 
molt desprotegida. S'ha d'estar al 
cas de quines són aquestes 
persones i de com les podem 
ajudar; si coneixen totes les vies 
d'assistència social, drets a tenir 
més ajuts a casa, més 
companyia, més protecció, més 
amor.

1

Més activitats socials per a gent 
gran.

1

GÈNERE

Sensibilització i informació sobre 
polítiques de gènere

1

Espais per menors 0-3 anys quan 
els pares i mares es formin 
(conciliació)

1

Tallers o xerrades sobre 
diferències i violència de gènere

2

* aquí s'inclouen aquelles propostes ciutadanes que s'incorporen al PAM, però modificades o matitzades d'alguna manera.
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