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Què és el PAM?
 Full de ruta que determina l’acció de govern durant el
mandat actual.
 Document estratègic de planificació que recull les
accions més rellevants per complir amb els objectius
polítics.
 Fruit del treball col·lectiu entre responsables polítics,
treballadors/es municipals i veïnat.

Com es va fer?

L’impacte social del PAM
 Major transparència
 Major coneixement de les actuacions municipals
 178 veïns i veïnes van fer aportacions al procés participatiu del PAM
(5 tallers participatius i qüestionari)
 El PAM incorpora 195 aportacions ciutadanes
Edat

Sexe

NS 4%

Home
44%

Distribució territorial
Menys de 30
anys 9%

60 anys i més
28%
30-44 anys
33%

Dona
56%
45-59 anys
26%

BARRI
Montornès Centre/La Bòbila
Montornès Nord
Can Bosquerons/Can Coll
El Castell/Can Sala
Can Parera/Can Vilaró
NS

50%
23%
6%
4%
5%
12%

Els valors del PAM
COMPROMÍS SOCIAL

Voluntat de donar resposta a les necessitats i demandes
de la ciutadania

EFICÀCIA

Assoliment dels resultats, resolent problemes, produint
impactes positius en la ciutat i la ciutadania

PROFESSIONALITAT

Competència professional, responsabilitat, implicació i
motivació de les persones que treballen a l’Ajuntament

RESPECTE

L’actuació de l’Ajuntament és coneguda, visible i oberta
a tothom

PROXIMITAT

TRANSPARÈNCIA

Accessibles, sensibles a les necessitats ciutadanes.
Facilitem la seva participació a la gestió municipal
L’actuació de l’Ajuntament és coneguda, visible i oberta
a tothom

Estructura del PAM

Equip de Govern

Caps d’Àrea

Caps de
Departament

Objectius de
Ciutat

Objectius
Estratègics

Objectius operatius i/o
accions

Participació Ciutadana

L’espai web del PAM

Tota la informació a pam.montornes.cat

63%

Execució global del PAM

77%

77%

64%

53%

Drets socials i
benestar

Igualtat, Diversitat i
Qualitat de Vida

Progrés econòmic i
ocupació

Equilibri territorial i
patrimoni

65%

65%

45%

Bon Govern i
Participació

Gestió professional i de
qualitat

Grans inversions

Objectiu de Ciutat 5.
Bon Govern i Participació
5.20 - Definir l’estratègia global de participació i el marc normatiu
5.21 - Introduir les TIC com a eines de participació

5.22 - Dur a terme experiències de codisseny i cogestió equipaments
5.23 - Suport al teixit associatiu i facilitar relacions entre entitats i grups

5.24 - Garantir un procés igualitari de les entitats a les subvencions públiques
5.25 - Impulsar la transparència en l’activitat pública i en la gestió municipal

Objectiu de Ciutat 5.
Bon Govern i Participació
5.20.1. Actualitzar el reglament de
participació ciutadana. En fase de redacció
5.20.2. Estratègies per a la participació
ciutadana en l’elaboració de les polítiques
públiques (PAM, pressupostos participatius
joves, disseny del 9 centre juvenil, consell
d’infants ….)
5.22.2. Consolidació de l’Hotel d’Entitats com
un espai de cogestió
5.23.1. Cursos, formació i assessorament a les
entitats (Programa Entitats al dia)
5.23.2. Mostra d’entitats i premis de
reconeixement a les entitats

65%

Objectiu de Ciutat 3.
Progrés econòmic i Ocupació

3.12 - Reduir l’atur del municipi
3.13 - Augmentar la capacitat econòmica del municipi
3.14 - Millorar l’ocupabilitat de les persones

Objectiu de Ciutat 3.
Progrés econòmic i Ocupació

63%

3.12. Reduir l’atur del municipi
3.12.1. Reforçar la intermediació laboral
Borsa de treball, Club de Feina, DIL Barri,
Endavant Jove, Espai de Recerca de Feina

3.12.2. Promoure l’emprenedoria
Projecte Economia Social i Solidària,
assessorament emprenedors

3.12.3. Crear el Consell d’Empresa i la Taula
per l’ocupació

Objectiu de Ciutat 3.
Progrés econòmic i Ocupació
3.13. Augmentar la capacitat econòmica del municipi

58%

3.13.4. Fomentar el comerç local i de
proximitat

3.13.5. Realitzar fires de promoció del
municipi i del comerç local
Font Tapa, Fira Medieval, Remençada, Fira
Nadal, Campanya rebaixes, Mercat de
Segona Mà, Fira d’Economia Social i Solidària

Objectiu de Ciutat 1.
Drets Socials i Benestar

1.1 - Aplicar una fiscalitat progressiva
1.2 - Potenciar l’autonomia de les persones per facilitar la seva inclusió
1.3 - Potenciar la integració, la convivència i la implicació de les persones en els
programes socials
1.4 - Reforçar l’educació com a pilar de l’equitat social i instrument d’igualtat
d’oportunitats
1.5 - Avançar en la igualtat real entre homes i dones
1.6 - Potenciar l’autonomia de la infància i de la joventut, i la seva participació
compromesa en el seu entorn

Objectiu de Ciutat 1.
Drets Socials i Benestar

67%

1.2. Potenciar l’autonomia de les persones per facilitar la
seva inclusió
1.2.3. Reforçar la política de beques i ajuts per
atendre l’emergència social i combatre l’exclusió
- Contractació d’una treballadora social per la
gestió de la vulnerabiltiat
- Accions amb entitats del Tercer Sector
- Programa RAI-ESO a IES Vinyes Velles
- Complement ajuts menjador
1.2.4. Implementació del Servei d’Intervenció
Socioeducativa
- Consolidació del SISE
- Adaptació del SISE al model de la Generalitat

Objectiu de Ciutat 1.
Drets Socials i Benestar

88%

1.3. Potenciar la integració, la convivència i la implicació
de les persones en els programes socials
1.3.2. Crear i potenciar espais de relació i
coneixença entre cultures i generacions
- Projecte “Viu i Conviu al barri”
- Comissió de convivència a Montornès Nord
- Grups de conversa en català
- Creació El nostre jardí,....
1.3.4. Suport a iniciatives impulsades per
grups informals de dones (“Entrefils”, Grup
“Més que Mares”, Jornada de Dones m
Masoveres, etc.)
1.3.5. Recursos i eines per promoure la
conciliació de la vida familiar, laboral i social

Objectiu de Ciutat 1.
Drets Socials i Benestar

92%

1.4. Reforçar l’educació com a pilar de l’equitat social i
instrument d’igualtat d’oportunitats
1.4.1. Augmentar l’assoliment de l’èxit escolar
- FEM REIR, Lectoescriptura
1.4.3. Potenciar acompanyament de les famílies en la
tasca d’educar els fills i filles
- Espai de Debat Educatiu
- Eduquem i gaudim en família
1.4.4. Establir un treball coordinat i en xarxa de totes
les persones i agents educadors (PEC)
- Pla Educatiu d’Entorn
1.4.5. Generar una infància i una joventut
compromeses a través d’una formació de qualitat en
l’àmbit del lleure educatiu
- Curs de monitors

Objectiu de Ciutat 1.
Drets Socials i Benestar

75%

1.5. Avançar en la igualtat real entre homes i dones
1.5.1. Promoure una ciutadania compromesa amb
la igualtat
- Elaboració II Pla d’Igualtat
- Taula per la Igualtat
1.5.3. Garantir un servei d’informació i atenció
integral a les dones i als col·lectius LGTBI
- Servei d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD)
- Servei atenció psicològica a infància i
adolescència
- Servei per a la diversitat afectiva i sexual
1.5.5. Facilitar la inserció sociolaboral de les
dones
- Programa OLIMPIA

Objectiu de Ciutat 1.
Drets Socials i Benestar

86%

1.6. Potenciar l’autonomia de la infància i de la joventut, i
la seva participació
1.6.2. Impulsar la participació de la població
infantil i juvenil a través d’equipaments, espais
i serveis
- Assemblea Jove Kosmos
- Consell d’Infants
- 9 equipament juvenil
1.6.3. Promoure programes que facilitin la
inserció laboral de joves
- Projecte Endavant Jove!
1.6.8. Donar suport a iniciatives juvenils
individuals i col·lectives
- Projecte Kosmos – Pressupostos Participatius
joves

Objectiu de Ciutat 2.
Igualtat, diversitat i qualitat de vida

2.7 - Fomentar els hàbits saludables de la ciutadania a nivell físic, mental i social

2.8 - Facilitar l’accés de la ciutadania a la cultura i al coneixement

2.9 - Reforçar el sentiment de pertinença al municipi i el sentit comunitari

2.10 – Millorar les relacions ciutadanes, fomentant la convivència i el civisme

2.11 - Facilitar la integració de la policia en el teixit social, millorant la seva acció

Objectiu de Ciutat 2.
Igualtat, Diversitat i Qualitat de Vida
2.7. Fomentar els hàbits saludables de la ciutadania a nivell
físic, mental i social
2.7.1. Pla Local de Salut 2019-2021.
2.7.2. Sensibilitzar la ciutadania respecte els
beneficis de la pràctica esportiva: Dia Mundial de
l’Activitat Física, Fira entitats esportives al carrer
2.7.3. Treballem valors de convivència, igualtat i
respecte a través de l’esport
- Línia de suport a l’esport femení
- Casals municipals són 100% inclusius.
2.7.5. Implantació del programa CRITIC, de
protecció a les addiccions a drogues i pantalles.

86%

Objectiu de Ciutat 2.
Igualtat, Diversitat i Qualitat de Vida

92%

2.8. Facilitar l’accés de la ciutadania a la cultura i el
coneixement
2.8.5. Remodelar i millorar els equipaments
socioculturals: Can Saurina i Remodelació del Teatre
2.8.6. Potenciar Ràdio Montornès com a eina de
comunicació comunitària
2.8.7. Facilitar el desenvolupament de la ciutadania
mitjançant eines d’educació no formal (tallers i
cursos)
2.8.8. Apostar pel coneixement de la llengua catalana
(cursos de català per adults, club de lectura,...)
2.8.9. Promoure l’ús de la biblioteca: celebració dels
50 anys de la Biblioteca municipal

Objectiu de Ciutat 2.
Igualtat, Diversitat i Qualitat de Vida

85%

2.9. Reforçar el sentiment de pertinença al municipi i el
sentit comunitari
2.9.1. Millorar la memòria històrica
- Beca de recerca històrica
- Tertúlia El Temps Retrobat

2.9.2. Consolidar les activitats de caire
popular i tradicional dins les diferents
festivitats que es celebren al municipi.

2.9.5. Incorporar nous perfils socials i
entitats a les activitats culturals i al cicle
festiu

Objectiu de Ciutat 4.
Equilibri territorial i patrimoni
4.15 - Dotar al municipi dels instruments de planejament
4.16 - Gestionar el municipi amb criteris de sostenibilitat ambiental i eficiència
energètica
4.17 - Millorar la qualitat dels espais públics i els equipaments municipals
4.18 - Millorar la mobilitat ciutadana i la seguretat viària, facilitant els fluxos de
circulació de tots els usuaris, en tots els mitjans i realitzant les accions preventives
necessàries
4.19 - Afavorir l’accés a l’habitatge, especialment a la població amb més dificultats

Objectiu de Ciutat 4.
Equilibri Territorial i Patrimoni

57%

4.16 - Gestionar el municipi amb criteris de sostenibilitat
ambiental i eficiència energètica
1. Garantir una bona certificació energètica i
eficiència dels nous edificis municipals

2. Fomentar la compra venda de productes
més respectuosos amb el medi ambient

3. Adquisició de vehicles eficients a la flota
municipal

4. Auditories energètiques a edificis
municipals

Objectiu de Ciutat 4.
Equilibri Territorial i Patrimoni
4.16.4. Vetllar per la qualitat dels vectors ambientals
-

Aire: Pla per a la qualitat de l’aire del Vallès Oriental

-

Aigua: Garantir l’abastament de la població amb recursos
hídrics locals en cas de sequera gràcies a la recuperació i
adequació dels pous de Ca l’Ametller

-

Soroll: Actualització del mapa de soroll i del mapa acústic

-

Energia: Pla Director Enllumenat, elaborar estratègia
estalvi i eficiència energètica als equipaments municipals
vinculat al PAES 2020

- Residus: Campanya de sensibilització; Canvi model recollida
de residus

Objectiu de Ciutat 4.
Equilibri Territorial i Patrimoni
4.16.5. Millora de la protecció i conservació dels espais naturals

Finalitzar els tràmits per
l’ampliació de la zona EIN

Acompanyament i formació horts
ecològics

Projecte de naturalització de
l’entorn espai fluvial amb el
Consorci Besòs-Tordera

Objectiu de Ciutat 4.
Equilibri Territorial i Patrimoni
4.17 - Millorar la qualitat dels espais públics i els equipaments municipals

Camp de futbol a la pl. de Lluís Companys

Parc de Can Bosquerons

Sala de fitness

Escola Marinada

Objectiu de Ciutat 4.
Equilibri Territorial i Patrimoni
4.18 - Millorar la mobilitat ciutadana i la seguretat viària
facilitant els fluxos de circulació de tots els usuaris, en tots
els mitjans i realitzant les accions preventives necessàries
4.18.4. Millorar la connectivitat i
l’apropament dels diferents barris
- Connexió Montonès Nord –
Centre (entorn passera)
- Camí peatonal barri Ca
l'Ametller – Centre

45%

Objectiu de Ciutat 4.
Equilibri Territorial i Patrimoni

68%

4.19 - Afavorir l’accés a l’habitatge, especialment a la
població amb més dificultats
4.19.5. Crear un parc públic d’habitatge en
règim de compra i/o lloguer

4.19.6. Potenciar la rehabilitació dels elements
comuns dels edificis
- Contractació tècnic responsable de
programes de rehabilitació
- Convocatòria ajuts anual
- Inspeccions tècniques a edificis
- Servei de Mediació
- Projecte pilot plaça del sud 5-7

Objectiu de Ciutat 2.
Igualtat, Diversitat i Qualitat de Vida

48%

2.10. Millorar les relacions ciutadanes, fomentant la convivència
i el civisme
2.10.1 Promoure la cultura de la pau i la resolució de
conflictes mitjançant el Servei de Mediació
Ciutadana
- Consolidació del Servei de Mediació Ciutadana
- Ampliació del servei de 24 a 36 hores setmanals
- Elaboració del Pla de convivència de municipi
- 206 casos gestionats durant el període
2.10.2 Realitzar activitats educatives de prevenció i
sensibilització en conflictes de convivència en els
centres educatius
- Taller “Jocs per aprendre dels conflictes (14 tallers,
309 alumnes de 5è curs, període 2016-2017)
- Nova oferta d’activitats educatives a través del
catàleg d’activitats educatives: tallers per infants, per
al professorat i suport tècnic per a la creació de
Serveis de Mediació propis.

Objectiu de Ciutat 2.
Igualtat, Diversitat i Qualitat de Vida
2.10.3 Realitzar campanyes de prevenció sobre
civisme cercant la cooperació de la pròpia
ciutadania afectada
-

Activitats educatives per a escoles
Campanya per la recollida de voluminosos
Formació ocupacional i plans d’ocupació en
gestió de residus.
Noves zones d’esbarjo i pipicans
Jornades de neteja de zones verdes i zones de
bosc amb escoles.
Licitada la compra de nous contenidors de per
facilitar el reciclatge.
Licitat el servei de neteja viària, de recollida de
residus i d’inspecció dels carrers que inclou:
- Servei de recollida de poda
- Campanya d’identificació d’excrements de
gossos amb ADN.

Objectiu de Ciutat 2.
Igualtat, Diversitat i Qualitat de Vida

33%

2.11 - Facilitar la integració de la policia en el teixit social,
millorant la seva acció
Model de policia de proximitat
Metodologia de treball
Cooperació en la resolució de problemes
Perspectiva global : Seguretat+Convivència
Patrullatge preventiu i proactiu
Comunicació activa
Treball en equip
Flexibilitat
Participació en la presa de decisions
Col·laboració de la comunitat
Establir relacions de confiança
Activitats de cooperació i col·laboració

Objectiu de Ciutat 6.
Gestió Professional i de Qualitat

64%

6.P2. Digitalitzar la gestió municipal i desenvolupar
l’e-administració
6.P3. Agilitzar la tramitació interna en matèria
econòmica
6.P4. Millorar els processos de contractació
estimulant les bones pràctiques laborals, socials i
mediambientals
6.P4.1. Elaborar un manual intern sobre
procediment de contractació
6.P4.2. Definir el catàleg de clàusules socials a
incorporar als contractes públics
6.P5. Reforçar els processos de transversalitat i
coordinació

Objectiu de Ciutat 1. Drets Socials i Benestar
1.1. Aplicar una fiscalitat progressiva que permeti fer
polítiques redistributives explorant els marges legals existents
Bonificacions i exempcions a l’alumnat matriculat a
l’Escola de Música, Dansa i Aula de Teatre

Grans inversions
EDUCACIÓ: Nova escola Palau d’Ametlla;
Segona Escola Bressol; Millores al Pla de
Transició al Treball

IGUALTAT: Nou espai per a dones
HABITATGE: Bossa habitatge social; Ajuts a la
rehabilitació

JOVENTUT: Centre juvenil
MILLORES VIA PÚBLICA: Carrers, places i parcs
GENT GRAN: Centre de Dia – Residència
MILLORES A LES URBANITZACIONS:
INFÀNCIA: Centre Infantil a Pintor Mir
ESPORTS: Millores a la Zona Esportiva
Municipal Les Vernedes
ENTITATS: Hotel d’Entitats
PATRIMONI: Castell de Sant Miquel; Molí de
Can Vilaró
CULTURA: Casal de la Cultura, Teatre, Can
Saurina, Can Xarracan, Can Coll

Urbanització de Can Xec, itineraris per a vianants a
Ca l'Ametller i Can Bosquerons, urbanització del
Telègraf-Casablanca

MOBILITAT: Xarxa de carrils bici
PLANIFICACIÓ: inici de la revisió del
planejament, Pla de Mobilitat, Pla
d’Accessibilitat, Pla Director d’Equipament, Pla
Director de Verd Urbà, Pla Director de l’Espai
Públic, Pla Director del Clavegueram, Pla Inicial
de Manteniment, estudi de l’adequació dels
Espais Buits

Grans inversions executades o en procés
100%

75%
Hotel d’Entitats

100%

Nova Escola Palau d’Ametlla

Centre Infantil a Pintor Mir

Grans inversions executades o en procés
100%

Carrer de la Llibertat. Fase 1

75%
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