Pla d’Acció de Mandat de Montmeló.
Continguts a comunicar
1. El Pla d’Acció de Mandat (PAM) 2016-2019

1.1.

Què és el PAM?

El Pla d'Acció de Mandat (PAM) és un document que s’elabora a l’inici de cada mandat i que
estableix les línies prioritàries, els objectius i les actuacions que el Govern de la vila
desenvoluparà en els propers quatre anys.

1.2.

Quin és el seu contingut?

El PAM, és una mirada estratègica de les actuacions a dur a terme per al desenvolupament del
municipi en els propers quatre anys en tots els àmbits. La seva elaboració s’ha iniciat definint
una estructura bàsica, tenint en compte el contingut dels programes electorals dels diferents
partits amb representació en el Consistori.
Aquesta primera definició estructura el PAM en 4 eixos temàtics que es desenvolupen en 22
línies programàtiques, que es concretaran en objectius estratègics i accions.

Els Eixos Temàtics al voltant dels quals es desenvoluparà el PAM són els següents:
EIX 1: Igualtat d’oportunitats i cohesió social
EIX 2: Desenvolupament econòmic i ocupació
EIX 3: Territori i espai públic
EIX 4: Transparència i participació
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Aquests Eixos Temàtics es desenvoluparan en 22 Línies Programàtiques, en les quals caldrà
definir Objectius estratègics i actuacions concretes a desenvolupar en els propers quatre anys.

1.1.

EIX 1: Igualtat
d’oportunitats i
cohesió social

EIX 2:
Desenvolupament
econòmic i
ocupació

Atenció i protecció dels col·lectius socials i les persones més vulnerables

1.2. Polítiques socials integrals i des de la transversalitat municipal
1.3. Oferta formativa i educativa de qualitat per a tothom
1.4. Accés a la cultura com a eina de transformació social
1.5 Protecció dels infants en risc de pobresa i exclusió social
1.6 La convivència i les polítiques d’igualtat de gènere: eixos de la cohesió social a la
vila
1.7 Integració de la població jove en els afers de la vila
1.8 Envelliment actiu de la gent gran del municipi
1.9 La salut com a element clau del benestar de la població
1.10 La seguretat com a dret personal per conviure i fruir de l’espai públic
2.1 Promoció d’estratègies per a l’impuls de l’activitat econòmica a la ciutat
2.2 Foment i millora de les polítiques locals d’ocupació i treball
2.3 Suport a l’economia i l’emprenedoria social i solidària des de la perspectiva del bé
comú
2.4 Un comerç i productes de proximitat i de qualitat
2.5 Un turisme responsable i sostenible
3.1 Polítiques d’habitatge com a dret fonamental i bàsic per a tothom

EIX 3: Territori i
espai públic

3.2 Mobilitat sostenible i respectuosa
3.3 L’espai públic com a element vertebrador de la vila
3.4 Polítiques mediambientals i de preservació de l’entorn

EIX 4:
Transparència i
participació

4.1 Polítiques basades en els valors de la responsabilitat social, l’ètica i el govern obert
4.2 L’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal per garantir serveis de qualitat
Un teixit associatiu local més fort, més cohesionat i més coresponsable

4.3
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2.

El Procés Participatiu

El document de PAM, que ha de ser aprovat pel Ple municipal és, a mode de full de ruta, el
recull del conjunt de projectes que l'equip de govern municipal es compromet a desenvolupar
durant el mandat. Per tant, aquest és un document d’alt contingut polític. La seva definició,
però, té com a objectiu donar resposta a les necessitats de la població, i en aquest sentit, és
rellevant la incorporació de la ciutadania en la seva confecció.

La incorporació de la ciutadania en la definició de les polítiques públiques permet que
l’actuació municipal s’adeqüi de millor manera a les demandes socials i, a la vegada, fomenta
la coresponsabilització entre ciutadania i Ajuntament en la construcció del municipi.

1.1.

Fases

El procés participatiu per la redacció del PAM es desenvolupa seguint les següents fases:
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1. En la Fase 1, a nivell polític i a partir dels programes electorals dels partits polítics amb
representació al Consistori, es defineixen els objectius i criteris generals del PAM, donant com
a resultat un esquema estructural del mateix: Avantprojecte del PAM
2. La Fase 2 és una fase d’obertura a la participació de la ciutadania. La finalitat és promoure el
debat i la formulació de propostes i recomanacions susceptibles de ser incorporades al
document final del PAM.
3. La Fase 3, es centrarà en l’anàlisi i validació tècnica i política de les propostes recollides, a fi
de determinar si són incorporades al document definitiu del PAM.
4. La Fase 4, està dedicada a l’aprovació del PAM al Ple municipal i a la seva presentació a
ciutadania.
Paral·lelament a tot aquest procés, s’obre, també, una fase de diàleg amb els grups municipals
per arribar a un document de consens que es pugui aprovar al Ple municipal .

1.2.

Com puc participar-hi?

El procés de participació per a la definició del PAM s’han habilitat diferents canals i espais:
1) Participació on line (Web municipal http://www.montmelo.cat/pam2016 )
- Consulta d’informació sobre el procés
- Consulta de la proposta inicial dels eixos i objectius que estructuren el PAM
- Qüestionari on line per a fer aportacions al PAM accessible a www.montmelo.cat fins el
dia 25 d’Abril
2) Participació presencial
- Qüestionari per a fer aportacions disponible als equipaments municipals
- Enquestació a peu de carrer per tal que féu aportacions al PAM
- Sessió deliberativa per a elaborar propostes, que es celebrarà el proper dia 16 d’Abril al
centre de formació i recursos G2M, a partir de les 10h. En cas que vulgueu assistir
aquesta sessió de treball us agrairíem que ens confirmeu la vostra assistència abans del
dia 15 d’Abril a l'adreça de correu electrònic participacio@montmelo.cat

o bé per

telèfon al 685 155 370.

El procés de recollida de propostes finalitza el proper 25 d’Abril
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1.3.

Valoració i incorporació de les propostes ciutadanes

El procés participatiu que posem en marxa té com a finalitat que la definició de l’actuació
municipal a desenvolupar en els propers quatre anys es pugui enriquir amb la implicació de la
ciutadania. Les propostes que siguin resultat del procés participatiu hauran de ser valorades
tècnicament i políticament per tal d’establir la seva viabilitat, i decidir si poden ser
incorporades al document final que ha de ser aprovat pel Ple municipal.
Els criteris per valorar les propostes sorgides seran els següents:
•

La seva viabilitat temporal, pressupostària i tècnica.

•

Que es corresponguin amb les competències municipals i respectin el marc jurídic i
legal existent.

•

Que no siguin contràries al bé comú.

•

Que no contradiguin els diferents plans municipals aprovats.

1.4.

Retorn de resultats

El seguiment, l’avaluació i el retorn a la ciutadania dels compromisos assumits és un dels
principals reptes d’aquest procés. En aquest sentit es preveu que un cop aprovat el PAM pel
Ple municipal, el document serà presentat a la ciutadania.
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