
Pla d’Actuació Municipal 
 



Què és el Pla d’Actuació Municipal (PAM)? 

El PAM (Pla d'Actuació Municipal) és el full de ruta que determina l’acció de 

govern durant el mandat actual. Té un alt component estratègic per al municipi 

perquè estableix els reptes, objectius i els projectes prioritaris que ens faran 

avançar cap a un Montornès millor. 

EL PAM és un instrument que materialitza l’estratègia política en accions concretes i 
calendaritzades per als propers tres anys. Neix de la voluntat de l'equip de govern i 
s'enriqueix a partir de les aportacions de l'equip tècnic municipal, d'altres agents 
del territori i finalment de les aportacions ciutadanes.  



Calendari del Procés d’elaboració del PAM 

JUN 2019 JUL 2019 AGO 2019 
 

SET 2019 OCT 2019 NOV 2019 DES 2019 GEN 2020 FEB 2020 MAR 2020 ABR 2020 
 

Planificació del procés i 

posada en marxa 

Definició marc estratègic: Visió 

2023 i objectius de ciutat 

Preparació del Procés 

participatiu i posada en 

marxa del DECIDIM 

Procés 

participatiu  

DECIDIM 

Tancament del contingut 

final del PAM 

Anàlisi de propostes 

DECIDIM 



GENER 2020 FEBRER 2020 
OL 

Calendari del Procés participatiu del PAM 

Procés participatiu + PLATAFORMA DECIDIM 

4/02 Sessió PAM Consell d’Infants 

5/02 Sessió Consell d’Empreses 

5/02 Sessió Comerç local 

6/02 1r Taller ciutadà 

14/02 Taller la Città 

Infinita 

15/02 2n Taller ciutadà 

Plataforma DECIDIM  

20/02 Tancament 

propostes DECIDIM 





Plataforma DECIDIM  



Reptes del Pla d’Actuació Municipal 2020 - 2030 

Avancem cap a un Montornès... 

...INCLUSIU, amb OPORTUNITATS, 

i COMPROMÈS amb la IGUALTAT i 

el BENESTAR de la ciutadania. 

... per VIURE, CRÉIXER i GAUDIR. 

2 

...CÍVIC, COMUNITARI i SEGUR. 

... HABITABLE, CONNECTAT, VERD 

i SOSTENIBLE. 

 

...amb una gestió OBERTA, 

PROPERA, TRANSPARENT i 

EFICIENT 

 

3 

4 

5 

1 



Reptes del Pla d’Actuació Municipal 2020 - 2030 

Avancem cap a un Montornès... 

...INCLUSIU, amb OPORTUNITATS, 

i COMPROMÈS amb la IGUALTAT i 

el BENESTAR de la ciutadania. 

1 

 Solidari amb les necessitats globals 

 Lluita contra l’atur 

 Compromès amb les persones més 

vulnerables 

 Educador 

 Feminista 

 Facilitant l’accés a l’habitatge 

 Intergeneracional i lúdic 



Reptes del Pla d’Actuació Municipal 2020 - 2030 

Avancem cap a un Montornès... 

... per VIURE, CRÉIXER i GAUDIR. 

2 

 Comercial i dinàmic 

 Esportiu i amb valors 

 Saludable i protector de la salut 

 Cultural, festiu i patrimonial 

 Amb un espai públic en bon estat, net i 

ben cuidat 



Reptes del Pla d’Actuació Municipal 2020 - 2030 

Avancem cap a un Montornès... 

...CÍVIC, COMUNITARI i SEGUR. 

3 

 Compromès amb millorar la percepció de la 

seguretat i la convivència de la població 

 Referent per la qualitat i implicació del cos 

de policia local 

 Contra la violència masclista 

 Cívic i compromès amb el respecte als altres 

i els seus drets 

 Promotor de la convivència activa entre 

persones i col·lectius 



Reptes del Pla d’Actuació Municipal 2020 - 2030 

Avancem cap a un Montornès... 

... HABITABLE, CONNECTAT, VERD 

i SOSTENIBLE. 

 

4 

 Ordenat urbanísticament i integrat 

territorialment 

 Més connectat, compacte, segur per moure’s 

i accessible per a tothom 

 Amb una xarxa àmplia d’equipaments 

municipals 

 Cap a una transició energètica verda i 

sostenible 



Reptes del Pla d’Actuació Municipal 2020 - 2030 

Avancem cap a un Montornès... 

...amb una gestió OBERTA, 

PROPERA, TRANSPARENT i 

EFICIENT 

 

5 

 Compromès amb la participació ciutadana, 

amb un enfoc inclusiu i plural 

 Potenciant una comunicació clara i fluïda 

amb la ciutadania, el teixit associatiu i 

empresarial i el personal municipal 

 Avançant cap a una administració 

transparent i àgil 

 Cap a un municipi intel·ligent 

 Compromès amb la millora de l’eficiència de 

la organització interna municipal 


