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PRESENTACIÓ
La il·lusió d'esdevenir govern municipal, imprimir una nova dinàmica de fer les coses i tirar endavant els projectes de transformació de
la vila que un dia vam presentar a l'aprovació i suport dels nostres veïns i veïnes, arriba al seu punt culminant quan en pots donar
compte a la ciutadania.
El compromís és just aquest: explicar allò que es vol fer, donar compte amb transparència de què pot anar endavant i d'allò que
comporta dificultats i s'endarrereix o, fins i tot, pot aturar-se.
El govern gestiona recursos que pertanyen a cadascuna de les persones que viu al nostre poble, i és per això que té tot el sentit i és
necessari donar explicacions de com avança cada projecte que es vol tirar endavant.
En aquest sentit, fem exposicions públiques mensuals abans dels plens, hem arrencat diferents processos de participació, hem posat
en marxa la contractació d'un/a tècnic/a de transparència i participació, ens reunim amb barris, entitats, col·lectius...
És una manera d'entendre la política, de servir als ciutadans i, sobretot, de comprometre'ns amb uns recursos que no són d'un o
d'altre govern, sinó de tot un poble.
La realització d'un Pla d'Actuació Municipal PAM i fer-lo públic és una eina de seguiment a l'abast de tothom.
Exigeix a l'administració ser diligent amb els projectes i donar explicacions de què es va treballant. A través d'aquesta eina es podrà
fer el seguiment de com avança cada projecte per anar assolint els objectius estratègics que ens hem fixat des del govern.
El govern sencer, com sempre, està a la vostra disposició!

Oriol Lozano Rocabruna
Alcalde de Palau-solità i Plegamans

PLA D'ACTUACIÓ DE MANDAT 2020-2023
Missió
La missió de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans és treballar per oferir una millora de
la qualitat de vida al conjunt de la ciutadania. Ho fem a través d’ una gestió de recursos
eficient i transparent que impulsa la igualtat d’oportunitats, el benestar i la cohesió social.

Visió
Transformar Palau-solità i Plegamans en un poble amb sentiment de pertinença, amable, viu,
verd, dinàmic, participatiu i cohesionat. Referent en la convivència entre els espais rural,
industrial, social i cívic, en la gestió pública de serveis de qualitat, i en el desenvolupament
sostenible.

Valors
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Proximitat
Justícia Social
Transparència
Transversalitat
Innovació
Eficàcia i eficiència
Honestedat
Sostenibilitat
Equitad de gènere
Integritat i bon govern

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

1
2
3
4
5
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Esdevenir un poble arrelat i socialment dinàmic
Impulsar un model de municipi sostenible, equilibrat i
saludable
Impulsar una administració oberta, transparent, moderna,
àgil i propera
Promoure la cohesió social i el benestar de la ciutadania al
llarg de la seva vida
Vetllar per un municipi més segur i cívic on conviure

Impulsar el desenvolupament econòmic i ocupació a
través d’un model d’economia social i solidària

1 Esdevenir un poble arrelat i socialment dinàmic
Impulsar els lligams interns i el sentiment de pertinença al poble
Objectiu específic
1.1

,

Incloure dins de la Web de l'Ajuntament el Blog Del Dimoni i les pedres (projecte coneixement del
territori/recurs educatiu).
Posar QR als espais emblemàtics del Municipi.
Crear un vídeo educatiu/informatiu del Dimoni i les pedres i del municipi.
Organitzar itineraris de coneixença del municipi adreçat a professorat nouvingut.
Desenvolupament del Manual d’Identitat Visual per millorar la identificació de la comunicació de
l’Ajuntament per part de la ciutadania.
Difusió de la “marca de poble” i lema per afavorir i potenciar la identificació dels ciutadans i ciutadanes
amb la vila i així l’orgull de pertinença.
Implantar un projecte d’educació pel coneixement del nostre municipi.
Recorreguts entre barris amb bicicleta.
Fer un estudi de les activitats comercials ubicades en cases particulars i posar-les en valor.
Dissenyar, d’acord amb el veïnatge de cada barri, un pla d’urbanització per als barris no urbanitzats.

1 Esdevenir un poble arrelat i socialment dinàmic
Promoure el treball en xarxa i el dinamisme dels diferents agents socials
Objectiu específic
1.2

Promoció dels establiments turístics amb els serveis que ofereixen.
Crear el Consell Municipal d’Urbanisme amb la participació de representants de tots els barris de la vila.
Construcció d’un pas per a vianants a l’Avinguda dels Països Catalans que connecti el barri de Can Parera amb
el nucli urbà del municipi
Renovació de l'Educa16 (Pla local d'educació)
Redactar un pla d'usos dels diferents espais municipals
Replantejar els espais de les entitats i donar-li dinamisme i sentit
Oferir formació destinada a les entitats per fomentar-ne el desenvolupament i l’autosuficiència.
Instal·lar mobles al carrer per agafar i deixar llibres lliurement
Crear una xarxa de col·laboració entre els establiments de restauració local i les activitats culturals municipals.
Programar una agenda d’actes i esdeveniments culturals a l’aire lliure, promocionant els espais oberts i de
qualitat.
Establir exempcions fiscals per als comerços i indústries relacionades amb l’activitat cultural.
Crear una agenda cultural d’actes i esdeveniments, en format analògic i digital.
Crear abonaments de temporada i un abonament en xarxa amb municipis veïns de la programació teatral
estable.
Crear una programació d' exposicions temporals i permanents en diferents espais d'artistes locals.
Crear el Dia de la Cultura, reconeixent les aportacions a la cultura del municipi.
Crear el Consell Municipal de Cultura amb representació de l’Ajuntament, les entitats i els agents culturals
locals.
Revisar l’actual format del Mercat Medieval per tal d’adaptar-lo a la història del municipi.
Programació d'activitats als jardins de la Torre Folch
Apostar decididament per a la festa del Guirigall.
Apropar la cultura als joves en totes les seves vessants mitjançant l’ús de la sala corral i els bucs d’assaig com a
espai laboratori de creació artística, creant un carnet cultural jove (amb facilitats i descomptes)
Fer programació de teatre jove (butaka jove) i nits de relats
Promoció d’espais literaris en coordinació als centres d’educació secundària.
Realitzar un Festival de Cinema Infantil en català.

2

Impulsar un model de municipi sostenible,
equilibrat i saludable
Promoure un espai públic net, embellit i de qualitat

Objectiu específic
2.1

Millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques.
Feminitzar l'espai públic. Millorar il·luminació en parcs i espais de pas.
Ampliar les hores del servei de neteja de la via pública i d'equipaments i fer una gestió més eficient del
servei en tots els barris.
Suport fiscal per a la rehabilitació de façanes.
Rehabilitació Torre Folch i ús dels seus jardins.
Recuperar l'edifici de la Cooperativa agrària.

Potenciar les energies renovables
Objectiu específic
2.2

Aplicar incentius fiscals a ciutadania i empreses que es dotin de sistemes d’aprofitament d’energies
renovables.
Fer descomptes en les taxes i impostos municipals per aquells habitatges i centres de treball que fan ús
d'energies renovables.
Implantar l’ús d’energies renovables als edificis municipals.
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Impulsar un model de municipi sostenible,
equilibrat i saludable
Impulsar una mobilitat sostenible

Objectiu específic
2.3

Objectiu específic
2.4

Aprofitar un futur arranjament de la Rambla del Sol / Arquitecte Falguera per millorar el carril bici
existent connectant així els barris del nord amb els centre urbà via transport sostenible com bicicleta o
VMP.
Reordenar els carrers Can Falguera i Can Riera per tal de millorar la mobilitat d’aquests barris.
Creació dels camins escolars per fomentar recorreguts segurs per vianants.
Elaboració d’un mapa de temps a peu entre punts de referència.
Fer carrils bici dins del casc urbà per fomentar l'ús de transports sostenibles.
Fomentar el vehicle elèctric amb l'establiment de bonificacions.
Redistribuir la mobilitat de vehicles de gran tonatge per evitar que circulin per carrers cèntrics
Reforçar els serveis de transport urbà cap a les estacions ferroviàries i promoure l’ús dels aparcaments
dissuasius (Park & Ride).
Fer un estudi del sistema més eficaç i econòmic de mobilitat amb transport públic.

Fomentar el consum responsable i de proximitat
Campanyes de foment de la compra de productes de proximitat, autòcton i de temporada, tant al mercat,
com al comerç local.
Crear un programa de sensibilització sobre la funció social del comerç de proximitat.
Crear un distintiu local per a les botigues que ofereixin producte de proximitat local i treballar per
aconseguir el màxim possible de comerços puguin lluir aquet distintiu.
Organitzar mercats i/o fires periòdiques de consum de km0 promocionant els productors locals.
Dissenyar un programa per erradicar l'ús de plàstics d'un sol ús a la nostra vila. Per promocionar canvis
d'hàbits de consum cap a una compra més sostenible, com productes amb menys envasos, més fàcilment
reciclables o a granel.
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Impulsar un model de municipi sostenible,
equilibrat i saludable
Vetllar per preservar el medi ambient i el patrimoni

Objectiu específic
2.3

Objectiu específic
2.4

Implementar mesures de gestió i seguiment de la qualitat de l'aire, com la instal·lació d'una estació que
analitzi i monitoritzi la qualitat de l'aire i la intensificació del control dels vehicles altament contaminants
per part de la Policia Municipal.
Recuperar l’entorn de la Riera de Caldes amb criteris d’integració i protecció de l’ecosistema.
Senyalitzar, identificar i publicitar el patrimoni del poble amb senyalització vertical.
Mantenir i recuperar la xarxa de camins rurals.

Fomentar hàbits saludables i prevenir les situacions de malaltia
Negociar amb el Departament de Salut de la Generalitat la possibilitat de disposar del Centre d’Atenció
Primària obert les 24 hores del dia.
Elaborar i implementar el pla de salut municipal amb la participació dels agents implicats
Obrir de manera organitzada l’accés a les pistes esportives que es troben més cèntriques al municipi, a
col·lectius de joves que fan us del medi obert (sense haver de ser una entitat esportiva).
Promocionar la pràctica esportiva al col·lectiu de la gent gran , persones amb necessitats educatives
especials, etc.
Realitzar convenis per millorar l'ocupació dels horts urbans.
Ampliar les hores d’ implementació del programa Saluda’t (eines per la promoció de la salut adreçada a
joves).
Realitzar programació de sessions amb espais d’autoconeixement i gestió emocional adreçat a la població
jove: a través del cos, de vessants artístiques, tècniques de relaxació: respiració, meditació.
Realitzar campanyes de promoció de la pràctica esportiva entre l’alumnat d’educació secundària per a la
creació i foment d’hàbits saludables.
Realitzar un estudi de viabilitat per un complex esportiu amb piscina municipal.
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Impulsar un model de municipi sostenible,
equilibrat i saludable
Reduir la generació de residus, millorar la quantitat i qualitat de la recollida
selectiva, i fer transparent i sostenible econòmicament la gestió de residus

Objectiu específic
2.3

Implantar la recollida porta a porta de tots els residus, eliminant els contenidors del carrer.
Implantar un sistema de taxa de residus mitjançant el pagament per generació, tant domiciliària com
comercial, mitjançant el subministrament de cubells i bujols amb xips.
Establir la obligatorietat de l’ús de bosses compostables, i estudiar la possibilitat de cofinançament de les
bosses per part de l'Ajuntament, junt amb el cubell airejat per a la recollida de la fracció orgànica.
Donar continuïtat a l'impuls de l'autocompostatge, realitzant més tallers de formació, i instaurar l'ús de
compost i de triturat de poda en la jardineria municipal.
Implantar circuits d'aprofitament d'aliments a través de l’adhesió al projecte Recooperem. A més de
realitzar accions de sensibilització per a reduir el malbaratament d'aliments.
Instaurar un servei de lloguer de gots i vaixella per a actes festius, a més de facilitar criteris per a la
ambientalització de les festes a les entitats.
Implantació d'una prova pilot d'un Sistema de Dipòsit
Devolució i Retorn (SDDR) d'envasos
Impulsar la preparació per a la reutilització a la deixalleria municipal, amb el servei d'autoreparació, l'espai
d'intercanvi i la realització de tallers de reciclatge i reparació.
Implementar la recollida selectiva al mercat municipal.
Execució de campanyes de comunicació per a la població en general i adreçada a públics concrets, com
comerços o centres educatius, per al foment de la separació en origen dels residus i la reducció dels
mateixos.
Dissenyar i executar eines orientades a facilitar la transparència relativa als costos i ingressos de la recollida
i tractament dels residus.
"Aplicar el règim sancionador de les ordenances municipals a fi i efecte de desincentivar comportaments
contraris a la reducció de residus, a la separació en origen i correcte lliurament d'escombraries als sistemes
de recollida de residus existents al municipi."
Fomentar l'ús d'ampolles reomplibles/retornables amb l'adhesió al projecte "rewine" per a les ampolles de
vi.
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Impulsar una administració oberta, transparent,
moderna, àgil i propera
Impulsar la transformació digital i la innovació en l'Ajuntament

Objectiu específic
3.1

Objectiu específic
3.2

Implantar un sistema d'indicadors i quadres de comandaments que permetin millorar els seguiment i la
avaluació de les activitats que realitza l'Ajuntament.
Millorar la xarxa pública de punts d'accés wifi a Internet dins del marc competencial i legislatiu de
l'Ajuntament.
Elaborar el Pla Smart City.
Digitalitzar l’arxiu municipal.

Garantir el dret a un bon govern i la participació ciutadana en la gestió dels serveis
públics
Revisar, millorar i promoure els espais de participació entre el Govern i la ciutadania.
Convocar audiències públiques on avaluar, conjuntament amb la ciutadania, l’estat dels projectes i les
possibles desviacions pressupostàries.
Crear el Registre Municipal de Participació de la Ciutadania.
Aprovar un nou ROM que permeti la màxima participació de la ciutadania en els òrgans de decisió de la
nostra vila.
Publicar trimestralment als mitjans locals els Consells de Centre que es realitzen a l'Espai Jove l'Escorxador.
Publicar la informació sobre els esdeveniments del govern i l’agenda pública.
Implantar un Portal de Dades Obertes que posi a disposició de la ciutadania dades en format obert i
reutilitzables.
Publicar l'estat d'execució de la despesa.
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Impulsar una administració oberta, transparent,
moderna, àgil i propera
Apropar l'Ajuntament a la ciutadania

Objectiu específic
3.3

Revisar, millorar i ampliar els canals de comunicació amb la ciutadania.
Elaborar i executar un Pla de Comunicació de l'Ajuntament.
Produir un welcome pack amb elements de comunicació i coneixença del municipi per a persones i
empreses nouvingudes.
Desplegar la identitat visual corporativa a les diferents oficines i edificis, equipaments municipals
Col·locar pantalles digitals informatives en diversos punts del municipi.
Implantar un Pla de Millora de la Qualitat en les Oficines d'Assistència en Matèria de Registres.

Garantir una gestió municipal ètica, eficaç i eficient
Objectiu específic
3.4

Elaborar un codi ètic i de conducta de càrrecs electes, personal directiu i càrrecs de confiança.
Adequar la normativa que fixa les bases de contractació de l’Ajuntament als criteris de Compra Pública Ètica i
Sostenible.
Treballar amb entitats de banca ètica i cooperatives de crèdit a l'hora de desenvolupar les activitats
financeres de l'Ajuntament.
Estudiar la viabilitat de municipalitzar el servei de recollida de residus.
Estudiar la remunicipalització dels diferents serveis d'abastament d'aigua.
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Promoure la cohesió social i el benestar de la
ciutadania al llarg de la seva vida
Avançar en el model de fiscalitat progressiva en els impostos.

Objectiu específic
4.1

Desenvolupar una tarifació social en taxes i preus públics amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats en
l’accés als serveis públics.
Impulsar un sistema de pagament flexible dels impostos i taxes.

Promoure la justícia social i la igualtat d'oportunitats
Objectiu específic
4.2

Redactar i implantar un Pla d'Igualtat del municipi.
Realitzar formació en perspectiva de gènere.
Implementar el protocol contra la violència masclista en els espais d'oci.
Ampliar els programes formatius en relació a competències transversals, personals, i socials, especialment els
que van adreçat a joves a partir de 16 anys que es troben en situació d’inactivitat o de des-orientació.
Crear plans de formació per a famílies per tal de facilitar que aquestes puguin donar suport als seus fills i filles en
l’aprenentatge acadèmic.
Desplegar un servei dirigit a la infància i l’adolescència que abordin problemes socioemocionals, conductuals
d’habilitats acadèmiques.
Vetllar per evitar la Segregació escolar del Municipi dins de la Comissió de Garanties d'Admissió.
Commemorar les diades relacionades amb el col·lectiu LGTBIQ+ a través d’actes institucionals i/o activitats
públiques.
Obrir un Servei d’Atenció Integral (SAI) per atendre les persones que hagin patit alguna discriminació per motius
d’orientació sexual o identitat de gènere.
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Promoure la cohesió social i el benestar de la
ciutadania al llarg de la seva vida
Promoure el dret a l'habitatge

Objectiu específic
4.1

Obrir un Punt d'Informació d’habitatge local.
Construir allotjaments d’emergències.
Iniciar construcció d’Habitatge de protecció de lloguer públic.
Elaborar el Protocol Municipal d’Inspecció i Detecció d’Habitatges Buits.
Imposar sancions econòmiques a les empreses energètiques per talls de subministrament sense notificació
prèvia.
Redactar una Ordenança Municipal que permeti detectar pisos buits propietat d’entitats bancàries i aplicar-hi una
taxa per pis lliure així com la possibilitat d’imposar sancions econòmiques.
Donar eines a la ciutadania per potenciar models alternatius a l’accés i tinença d’habitatge (masoveria urbana,
ompartir pis,....).

Oferir oportunitats formatives per a tot el cicle vital
Objectiu específic
4.2

Establir activitats educatives interescolars.
Actualitzar el Pla Educatiu del Municipi, dotant de rellevància i estructura el Consell Escolar Municipal com a ens
indispensable per a l’educació dels infants i joves.
Crear una convocatòria anual de beques d’estudi i treball per als estudiants.
Dissenyar formacions a mida segons les necessitats dels centres d'educació secundària.
Ampliar i dotar l’Escola d’Adults d’una millor infraestructura per tal d’ampliar l’oferta de places.
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Vetllar per un municipi més segur i cívic on
conviure
Millorar la seguretat ciutadana

Objectiu específic
5.1

Objectiu específic
5.2

Instal·lació de sistema fix de videovigilància per protegir edificis i instal·lacions del patrimoni municipal
Implementar sistema de videovigilància perimetral del municipi amb lector de matrícules per tal de
millorar la seguretat ciutadana.
Incorporació de vehicles policials amb càmeres lectores de matrícules per millorar la seguretat ciutadana.
Estructurar i organitzar la Policia Local per millorar la seva eficàcia: Redacció i aprovació del Reglament
intern de la Policia Local.
Pla de formació i eines de motivació específic de la Policia Local per transformar el servei en una resposta
de més qualitat a la ciutadania
Implementar el projecte M7 citizen security per coordinar accions de seguretat entre els diferents agents
Creació de la Unitat de Proximitat i mediació de la Policia Local

Impulsar la millora de la seguretat viària

Acordar un conveni de cessió de l’Avinguda Catalunya per tal de poder desenvolupar el projecte de
transformació d’aquesta via en un veritable eix urbà.
Reordenar els carrers Can Falguera i Can Riera per tal de millorar la mobilitat d’aquests barris.
Limitar la velocitat màxima creant zones de prioritat per a vianants.
Implementar senyals acústics als semàfors de vianants.
Fer un estudi sobre la necessitat de transformar el gual de Sant Roc en pont.
Instal·lar bol·lards retràctils a la zona de vianants del centre lliurant comandaments a distància per les
veïnes i veïns.
Construcció d’un pas per a vianants a l’Avinguda dels Països Catalans que connecti el barri de Can Parera
amb el nucli urbà del municipi.
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Vetllar per un municipi més segur i cívic on
conviure
Vetllar per a una convivència harmoniosa

Objectiu específic
5.3

Objectiu específic
5.4

Elaboració i aprovació del Pla Local de convivència
Redacció i aprovació d'una nova Ordenança de convivència

Potenciar la tinença responsable d'animals.

Realitzar campanyes gratuïtes en col·laboració amb els veterinaris per facilitar la creació del cens d’animals
domèstics.
Emprar mètodes no agressius pel control d’aus.

6
Objectiu específic
6.1

Objectiu específic
6.2

Impulsar el desenvolupament econòmic i ocupació
a través d’un model d’economia social i solidària
Potenciar el model d'economia social i solidària de les empreses del nostre
municipi

Implementar el recurs de llançadora d'idees d'emprenedoria i innovació social
Crear espais de cotreball al municipi.
Prioritzar la participació d’empreses de l’economia social en el subministrament de serveis públics.
Disposar de la figura del prospector d'empreses per treballar colze a colze amb les empreses del municipi.

Vetllar per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades

Realitzar formació en competències transversals i alfabetització digital per col·lectius desfavorits
Realitzar formació en competències específiques
Coaching personal per a persones en situació d'especial vulnerabilitat
Assessorament de gestoria
Realitzar plans locals d’ocupació complementant-los amb un itinerari formatiu
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Impulsar el desenvolupament econòmic i ocupació
a través d’un model d’economia social i solidària
Foment de l'emprenedoria

Objectiu específic
6.3

Objectiu específic
6.4

Obrir una oficina d’atenció a l’emprenedor i l’empresari.
Projecte Via C d'assessorament específic a empreses en situacions d'especial necessitat
Modificar ordenances municipals per donar suport a l'emprenedoriai.

Protegir els espais agraris que permetin el desenvolupament d’una activitat
econòmica agrària viable i competitiva

Proposar al Consorci del Parc Agrari de Gallecs augmentar la protecció i incentivar el cultiu de productes
tradicionals de la zona.
Cercar fonts de finançament pels avenços tecnològics en el món agrícola.
Incorporar l’espai agrari com un equipament més del municipi.
Instal·lar panells informatius a prop de les zones agràries amb informació del cultiu.
Crear un pla local de manteniment de camins i accessos rurals per facilitar l’accés a la maquinària agrícola.
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Impulsar el desenvolupament econòmic i ocupació
a través d’un model d’economia social i solidària
Fomentar el comerç i les fires locals

Objectiu específic
6.5

Objectiu específic
6.6

Creació d’una marca local de productes de qualitat amb D.O.
Crear un programa formatiu pel comerç local
Crear diferents campanyes de dinamització del Mercat Setmanal Municipal.
Crear la Xarxa dels comerciants, productors locals, associacions i regidoria per facilitar la intercomunicació
i per treballar conjuntament per la dinamització del comerç.
Accions de dinamització del comerç coordinades amb les associacions que donin un impuls a les vendes i
ajudi a crear flux de clients a les zones amb comerços (Ex: pista de gel sintètic).
Crear una marca comercial i de promoció pròpia i treballar amb els comerciants per crear productes nous
que identifiquin el municipi.

Donar suport a la indústria del nostre municipi

Modernitzar els polígons industrials existents.
Estudi de viabilitat per fomentar instal·lar energies renovables als sostres dels polígons i estalvi energètic
Estudi de necessitats de transport i proposta a l'AMB per a dotar als seus ciutadans d'un transport integrat
que faciliti l'accés als polígons i redueixi la contaminació.
Establir una comunicació directa amb les principals indústries i empreses ubicades al municipi..

6

Impulsar el desenvolupament econòmic i ocupació
a través d’un model d’economia social i solidària
Impulsar un turisme sostenible

Objectiu específic
6.7

Realitzar el Pla Estratègic de Turisme municipal
Crear i desenvolupar la 'marca' de poble.
Ampliar les rutes de senders (senyalització d’una via per a BTT i creant tracks GPS dels principals senders i
pistes de BTT al nostre entorn natural).
Instal·lar punts informatius als principals monuments i atractius turístics.
Col·laborar amb els historiadors locals per tal de mantenir la memòria històrica
Crear producte de turisme industrial

EL PAM EN CLAU
D'AGENDA 2030

CONTRIBUCIÓ DE L'ACCIÓ LOCAL A L'ESTRATÈGIA GLOBAL

L'acció de govern de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans contribueix a l'assoliment de 12 dels 17 ODS de
l'Agenda 2030. El pes de cada un d'aquests ODS ve determinat pel nombre d'actuacions del PAM que té
associades:
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SISTEMA DE SEGUIMENT I LA RENDICIÓ DE COMPTES
El Pla de Mandat esdevé el full de ruta que ha d'orientar l'acció de govern
del nostre Ajuntament pels propers 3 anys. Per tant, no és una mera
declaració d'intencions sinó que en ell s'hi recullen les principals prioritats i
actuacions que es duran a terme.
Per fer d’aquest document de planificació estratègica un element viu i
transformador, el seu seguiment i la consegüent rendició de comptes
esdevenen centrals.
És per això que s'ha previst disposar d’una plataforma virtual on poder
consultar la informació bàsica sobre el Pla de Mandat i la seva execució, de
tal manera que se n'asseguri la transparència envers la ciutadania.
Aquesta informació serà actualitzada per part del personal tècnic de
l'organització i es contrastarà internament, com a mínim amb la celebració
d'una reunió semestral, per tal de valorar les possibles desviacions.

COM S'HA FET EL PAM

El Pla de Mandat 2020-2023 que teniu entre mans és el resultat d'un procés de treball reflexionat i compartit entre
el nivell polític i el personal tècnic de l'Ajuntament, amb la voluntat de generar un instrument útil per a la gestió
municipal i per a la presa de decisions estratègiques.
Durant quatre mesos, el conjunt de l'organització va treballar intensament l’elaboració del nou PAM a partir de
diverses sessions de treball. En ell es concreten les prioritats polítiques del mandat i així com les polítiques,
actuacions i serveis municipals que l’organització presta a la ciutadania i que estan alineades amb aquestes
prioritats.
El resultat d'aquest treball, que va comptar amb el suport metodològic de la Diputació de Barcelona, ha estat la
confecció d'un Pla de Mandat reflexionat i col·laboratiu, que ha implicat el conjunt de l'Ajuntament i que busca, al
cap i a la fi, fer possible tot allò que ens hem proposat dur a terme pels propers 3 anys.

PLA D'ACTUACIÓ DE MANDAT
2020-2023

