
Objectiu de Ciutat 4: Equilibri territorial i patri moni

MOBILITAT

LÍNIES D'AUTOBÚS

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 
tècnicame

nt 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

Incrementar la freqüència de pas de la 
línia d’autobús que connecta 
Montornès amb l’estació de tren i amb 
els pobles del voltant.

SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO - SÍ 4.18.4

La competència no és de l'Ajuntament, ja que és 
una línia intermunicipal, però s'han mantingut 
converses amb Sagalés i Generalitat per mirar 
de millorar la velocitat comercial.

Dissenyar una línia d’autobús 
interurbà que connecti Montornès 
amb els pobles del voltant com 
Vilanova i Vallromanes i que millori la 
connexió amb Barcelona.

SÍ SÍ SÍ NO SÍ ? NO - SÍ 4.18.4

S'ha demanat a la Generalitat la possibilitat 
d'incloure Montornès en el programa de línies 
Bus-exprés i s'han mantingut converses amb 
Vilanova i Vallromanes.

Revisar els horaris de la línia 
d’autobús del polígon, tenint en 
compte els horaris d’entrada i sortida 
de  les personse treballadores del 
polígon.

NO SÍ SÍ NO SÍ ? NO NO SÍ 4.18.4

Aquesta proposta podria ser interessant per 
mirar de cobrir amb aquest servei un major 
sector de població. No només la que va als 
polígons

CARRILS BICI

Dissenyar un carril bici a Montornès. 
Es considera important que 
Montornès disposi d’un carril bici que 
tingui continuïtat i que connecti el 
centre amb Montornès Nord. 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 4.18.6
Aquesta proposta es treballarà dins el Pla de 
Mobilitat

Generar entorns inclusius i espais urbans capacitats per acollir la màxima diversitat d'experiències possibles (metodologia Pla Estel).

Àmbit: Mobilitat i Espai Públic

Millorar la mobilitat ciutadana i la seguretat viària, facilitant els fluxos de circulació de tots els usuaris i usuàries, en tots els mitjans realitzant accions preventives necessàries.
Generar i mantenir espais públics de relació, propers i vius
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Objectiu de Ciutat 4: Equilibri territorial i patri moni

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 
tècnicame

nt 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

Millorar la senyalització de vials i 
zones d’aparcament. S’explica la 
manca de manteniment de la pintura 
vial a alguna zona de Montornès Nord 
(avinguda de la Llibertat o carrer Nou 
d’Abril). El fet de no tenir pintades les 
zones d’aparcament comporta que el 
carrer estigui desordenat. Es parla 
també del pont de l’Avinguda Llibertat 
i de les baranes escalables.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO - -
Aquesta proposta no deixa de ser manteniment 
de la via pública i, per tant, s'haurà de tenir en 
compte, però sense formar part del PAM

Dissenyar una web o canal directe 
municipal perquè la ciutadania pugui 
notificar a l’Ajuntament problemes 
detectats a la via pública. . 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 6.P.7
Actualment, es troba en fase de disseny de 
l'aplicació.

FER MILLORES EN EL MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA
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Objectiu de Ciutat 4: Equilibri territorial i patri moni

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 
tècnicame

nt 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

Garantir la seguretat als carrers amb 
forta pendent (com per exemple el 
carrer Montseny). Són carrers que 
dificulten la mobilitat de les persones 
(especialment les que van amb 
cotxets o porten carro de la compra) 
ja que el tipus de calçada pot fer que 
rellisquin.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO - -

S'ha de fer, però no s'incorpora al PAM perquè 
forma part del manteniment de la via pública, és 
part del dia a dia de les feines de la brigada 
mpal. 

Millorar el manteniment de la 
rotonda/calçada del polígon Raiguer.

SÍ SÍ Sí SÍ SÍ SÍ NO NO - -

S'ha de fer, però s'ha d'incorporar al PAM 
perquè no deixa de ser un manteniment de la via 
pública, que forma part del dia a dia de les 
feines de la brigada mpal. 

 Redactar el Pla d’Accessibilitat de 
Montornès. Fer una diagnosi de les 
mancances del municipi en aquest 
àmbit i dissenyar les millores més 
adequades per eliminar les barreres 
arquitectòniques.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 4.18.1
S'ha demanat en 2 ocasions la redacció del Pla 
a la Diputació a través del Catàleg de Serveis. 
Es continuarà insistint.

MILLORAR L'ACCESSIBILITAT A MONTORNÈS I ELIMINAR BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
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Objectiu de Ciutat 4: Equilibri territorial i patri moni

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 
tècnicame

nt 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

Eliminar les barreres arquitectòniques 
especialment en algunes zones del 
poble. S’explica que hi ha moltes 
voreres estretes que dificulten el pas 
de les persones amb mobilitat 
reduïda. De Montornès Nord es parla 
específicament de les escales i es 
proposa convertir-les en rampes.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 4.18.1 / 4.18.2
Serà conseqüència del Pla de Mobilitat i del Pla 
d'accessibilitat.

ALTRES PROPOSTES
Canviar el sentit de circulació d’alguns 
carrers: Convertir la Rambla Sadurní 
en doble sentit

NO ? SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO - -
Serà conseqüència del Pla de Mobilitat , però 
aquest canvi no es preveu

Convertir el carrer Molí en un carrer 
d’un únic sentit

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO - -
Serà conseqüència del Pla de Mobilitat. En 
concret, aquesta proposta es preveu a 
l'esborrany de propostes del PMU.

Aparcaments per motos al centre de 
Montornès. 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 4.18.2

Serà conseqüència del Pla de Mobilitat i del Pla 
Local de Seguretat Viària (col·locar aparcament 
de motos davant els passos de vianants per 
millorar les condicions de visibilitat).
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Objectiu de Ciutat 4: Equilibri territorial i patri moni

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 
tècnicame

nt 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

Humanitzar el centre de Montornès i
els espais públics del municipi. En
aquest sentit es proposa que els
carrers del centre siguin de
plataforma única, amb les voreres i la
calçada al mateix nivell. Fer vies
peatonals per connectar els diferents
espais públics del centre. Aquesta
proposta es complementa amb la
construcció de zones d’aparcament
dissuasius als afores del municipi.

NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 4.17.1

*- S'estudiarà a partir de les propostes del Pla 
de mobilitat i s'estudiarà amb la ciutadania.
- caldrà una anàlisi acurada per determinar 

l'àmbit amb l'objectiu de generar, a més, altres 
dinàmiques (dinamització comercial, 

interconnexió dels espais públics, alternatives 
per a l'aparcament al centre)*

Millorar la interconnexió dels espais 
públics i parcs de Montornès.

NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 4.17.1

Seguir el model del parc de  Vinyes 
Verdes quan es dissenyin nous espais 
públics. Aquest parc permet la 
diversitat d’usos per part de diferents 
col·lectius. Es valora la seva 
tranquil·litat, la combinació d’usos, els 
espais verds, els espais de joc per a 
infants o la zona per a fer pícnic. Es 
proposa que Montornès disposi de 
més zones per a fer pícnic. 

NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 4.17.1

Fer millores a l’skatepark  i als parcs 
infantils. 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO - 4.17.1
*- Forma part de les accions de manteniment
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Objectiu de Ciutat 4: Equilibri territorial i patri moni

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 
tècnicame

nt 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

Construir nous equipaments al 
municipi o ampliar els actuals, partint 
d’una anàlisi de les necessitats: 
Centre de Dia, Centre Juvenil,  centre 
cívic. Pressió municipal per ampliar el 
CAP.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 4.17.2

*- possibilitat de sol·licitar un Pla Director 
d'Equipaments a la Diputació
- Des de la Generalitat ja van comentar la 
voluntat d'ampliar el CAP 

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Reduir la contaminació acústica 
provocada pel circuit de Montmeló i 
que sigui el mateix circuit que posi els 
recursos necessaris per fer-ho.  És a 
dir, que es compensi al municipi 
posant mesures per reduir l'impacte 
acústic que tenen les curses a 
Montornès.

SÍ SÍ ? NO ? SÍ NO NO - -

s'està treballant en l'àmbit legal. Al·legacions al 
PDU del Circuit, etc. Per altra banda hi ha la 
possibilitat de treballar judicialment teinit en 
compte la jurisprudència del circuit del Jarama 
(decisió política)

Àmbit: medi ambient, sostenibilitat, patrimoni

REDUIR LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

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 SEUS VECTORS, D’UNA MANERA INTEGRADA I TRANSVERSAL DINS DE TOTS ELS PLANS, PROGRAMES, PROJECTES, I POLÍTIQUES MUNICIPALS.

MILLORAR LA PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I PROMOCIÓ DEL PATRIMONI NATURAL, ARQUITECTÒNIC I HISTÒRIC DEL MUNICIPI.
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Objectiu de Ciutat 4: Equilibri territorial i patri moni

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 
tècnicame

nt 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

Aplicar i endurir les mesures punitives 
per reduir la contaminació acústica 
d'activitats (bars, etc.), així com també 
la de les indústries de Montornès.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO NO -

Ja es fa això des del primer nivell que és el de 
l'expedient d'activitats, i els controls fins a les 
comprovacions específiques i concretes per 
denúncies a activitats en concret. El que no es 
pot aconseguir es nivell de soroll , només es pot 
demanar el nivell legal d'immissió. després hi ha 
la possiblitat de atorgar a la policia local les 
mateixes atribucions que a altres municipis per 
tal de poder imposar multes de manera directa 
sense aixecar acta prévia per a casos 
d'incompliment no tècnic com per ex. un no 
tancament a l'hora legal de bar o de terrassa.

Augmentar el control en relació al 
soroll i a la brutícia dels animals per 
tal que la ciutadania es faci 
responsable dels seus animals. Posar 
més multes a les persones que no 
recullin les caques dels gossos.

SÍ SÍ SÍ SÍ ? SÍ NO NO NO -

Fer una variant per a vehicles pesants 
per tal que no travessin el poble.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ _ 4.18.2
S'ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona, titular 

de la carretera.
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Objectiu de Ciutat 4: Equilibri territorial i patri moni

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 
tècnicame

nt 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

Control de la il·luminació del municipi 
per tal que sigui més sostenible 
(revisar les hores d'encesa, canvis en 
l'enllumenat, etc.).  

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 4.16.2

S'està fent. L'actuació mes gran de substitució 
començarà per Montornès Nord. A les noves 
obres i actuacions ja s'està posant tot LED i 
aparells de control i mesura. 

Revisar les zones que no tenen llum 
de Montornès Nord i separar les línies 
de llum i de rec.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 4.16.2

Revisar el reg de parcs i jardins a 
Montornès Nord (a algun lloc és 
massa abundant i sovint hi ha aigua 
que vessa). 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO NO - És un tema de manteniment. Es revisarà.

Valorar si és possible crear un 
sistema de recollida de les aigües 
pluvials per al reg i altres usos. 

NO SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO NO NO -

si la gent pensa en calaixos de formigó com els 
de Barcelona, això és totalment inviable, si el 

que es pensa és en la progressiva 
permeabilització per a la reinfiltració al subsol de 
l'aigua de pluja segons es vagin fent actuacions 

urbanístiques això si que pot ser viable.

Reforçar l'educació ambiental, 
començant com més aviat millor, amb 
els més petits. 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO NO - ja s'està fent. Tot és millorable

CONTROL DE LA IL·LUMINACIÓ I REG

EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
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Objectiu de Ciutat 4: Equilibri territorial i patri moni

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 
tècnicame

nt 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

Fer mocions a l'Ajuntament en contra 
de les lleis que perjudiquen el medi 
ambient, com per exemple, el decret 
d'autoconsum, el fracking,  l'energia 
nuclear o la llei del sòl. **

NO SÍ SÍ ? SÍ SÍ NO SÍ NO -
Sembla coherent de manera directa, tot i que 
s'ha de mirar norma a norma i moció a moció.

Potenciar la correcta gestió dels 
residus tant pel que fa al reciclatge 
com a la brutícia del carrer.  (Mesures 
punitives o bé compensacions o 
incentius)

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ 4.16.1

Fer campanyes de conscienciació per 
a la recollida selectiva.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ 4.16.1

Posar més contenidors de reciclatge i 
distribució de les àrees d'aportació 
(on hi hagi contenidors de rebuig hi 
hagi també la resta de contenidors)

NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ 4.16.1 Caldrà estudiar la proposta

GESTIÓ DE RESIDUS
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Objectiu de Ciutat 4: Equilibri territorial i patri moni

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 
tècnicame

nt 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

Fer una revisió del que es permet fer 
a la ramaderia al poble i fomentar l'ús 
de ramats per netejar el bosc.

SÍ SÍ SÍ ? SÍ SÍ NO SÍ - 4.16.4

ja s'està treballant en aquest tema que comença 
per una modificació puntual de les normes 
urbanístiques del PG i pot ser una ordenança 
reguladora.

Portar a terme mesures per a la 
restauració ambiental i conservació 
de les lleres públiques.

SÍ SÍ SÍ ? SÍ SÍ NO SÍ - 4.16.4

de fet s'han estat fent aquestes coses des de 
sempre o be des del Consorci, o des de l'ACA, i 
a vegades des del Ajuntament, però estaria be 
estudiar fòrmules viables econòmicament com 
la custodia per a diversos trams.

Fer un estudi de la biodiversitat de la 
zona, així com un estudi per a la 
conservació de la fauna local. 

NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 4.16.4 treball previ a la redacció del POUM

Revisar el catàleg de patrimoni per 
protegir les cases que encara queden 
al casc antic, així com també les 
masies catalanes que hi ha al 
municipi.  

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 4.15.1 Treball previ revisió POUM

Fer un estudi de conservació i estat 
dels edificis tant nous com vells i fer 
que es compleixi.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 4.19.6

MEDI NATURAL

PATRIMONI
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Objectiu de Ciutat 4: Equilibri territorial i patri moni

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 
tècnicame

nt 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

Recuperar camins, habilitar-los i 
donar-los a conèixer. Donar valor al 
patrimoni natural del poble i habilitar 
camins per anar de Montornès a 
Vallromanes o Vilanova del Vallès. 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 2.9.6
això està dintre del tema dels itineraris de 

"estimo montornès que estem treballant" i també 
dintre d'un projecte del Consell Comarcal.

Àmbit: Habitatge

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 
tècnicame

nt 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

LLOGUER

Augmentar l’oferta d’habitatge social
de lloguer. Promoure que les
administracions ofereixin més lloguer
social per a les famílies amb menys
recursos, amb especial atenció a les
persones joves, persones aturades i
persones afectades per
desnonaments.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ - 4.19.4
Actuació que ja s'està fent. Adquisició 

d'habitatges a Mnord. 

AFAVORIR L’ACCÉS A L’HABITATGE, ESPECIALMENT A LA POBLACIÓ AMB MÉS    DIFICULTATS
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Objectiu de Ciutat 4: Equilibri territorial i patri moni

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 
tècnicame

nt 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

Aconseguir garanties per a les
persones propietaries de pisos,
perquè aflorin més habitatges de
lloguer. Es proposa que
l’administració propiciï més mesures
de seguretat per a les persones
propietàries a fi efecte que disminueixi
el risc i el temor a que les persones
que lloguen malmetin l’habitatge

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO - -
Actuació que ja s'està fent. Programa de la 

borsa de lloguer d'habitatges entre l'Ajuntament i 
l'AHC.

Incentivar el lloguer cobrant als
propietaris de pisos un IBI reduït si
posen l’habitatge en lloguer. Serviria
per augmentar l’oferta d’habitatges, i
així es contribueix a fet que baixin els
preus del lloguer.

NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 4.19.1
L'Ajuntament està bonificant l'IBI en 
detreminades situacions mitjançant 

subvencions.
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Objectiu de Ciutat 4: Equilibri territorial i patri moni

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 
tècnicame

nt 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

RELACIÓ AMB ELS BANCS

Que l'Ajuntament requireixi els pisos
buits als bancs. Es proposa que
l’Ajunament posi multes econòmiques
a les entitats bancàries per tenir
habitatges desocupats.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 4.19.4
Treballs previs de detecció d'habitatges buits i 

primers requeriments a grans tenidors 
d'habitatge. No s'ha realitzar cap pas més. 

Ajudes no tan sols per als lloguers
sinó també per a aquelles famílies
que es troben en situació d’alt risc de
ser desnonades perquè no poden
assumir el deute de la hipoteca que
tenen amb el banc. 

NO SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ - 4.19.1
 Des de l'Ajuntament s'està colaborant 

activament amb la PAH.

HABITATGE DOTACIONAL

Crear habitatges tutelats per a gent
gran, persones amb discapacitats, i
altres col·lectius vulnerables, que
disposin dels serveis de suport que
puguin requerir com ara de neteja,
d’acompanyament o de certes
gestions per al funcionament diari de
l’habitatge.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO - SÍ 1.2.6
S'estudiarà l'orientació d'aquesta proposta en 

l'estudi de programació del centre de dia.
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Objectiu de Ciutat 4: Equilibri territorial i patri moni

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 
tècnicame

nt 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

COOPERATIVISME

Proporcionar habitatge social a canvi
de serveis a la comunitat. 

NO - - - - - - NO - - Dificultats de gestió 

Programa que permeti compartir 
habitatge entre joves i gent gran. 

NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO - -

Crear cooperatives “obreres” , 
vinculades als habitatges que 
gestiona l’Ajuntament. Lligar els 
habitatges socials amb cooperatives 
obreres que hauria d’ajudar a crear 
l’Ajuntament, on les persones que hi 
visquessin estiguessin vinculades al 
fet de treballar sota aquesta fórmula. 

NO - - - - - - NO - -
L'Ajuntament vol donar suport a persones o 

associacions per a la creació de cooperatives 
d'habitatge al municipi

PAM Montornès del Vallès 2015-2019 14/15



Objectiu de Ciutat 4: Equilibri territorial i patri moni

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 
tècnicame

nt 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

MILLORA DE LA INFORMACIÓ

Millorar la difusió dels serveis que 
ofereix l’Ajuntament en habitatge: 
suport que dóna a les comunitats de 
veïns, lloguer, així com a ajudes per a 
la rehabilitació i reformes. 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ - 4.19.7

L'atenció al ciutadà en matèria d'habitatge es 
realitza mitjançant la tècnica d'habitatge en 

horari de visites (dimarts de 9 a 11h i divendres 
de 12 a 14h)

REHABILITACIÓ

Augmentar les ajudes a la
rehabilitació a Montornès Nord i al
centre del poble

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO NO - -

Des del 2013, es van augmentar les Ajudes a la 
rehabilitació dins del Pla de barris de Mnord. Les 
subvencions a la resta del municipi depenen de 

les convocatòries que realitzi la Generalitat.

Propiciar que la rehabilitació 
d’habitatges que gestiona 
l’administració es faci pels propis 
veïns en situació d’atur. 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO - - S'estudiarà la viabilitat de la proposta.

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