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QUÈ ES UN PAM?

Un Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el full de ruta de la gestió 
municipal i l'instrument que marca les prioritats de l'equip de 
govern durant el mandat

És un pla d'actuació, un document estratègic de planificació on, 
de manera escrita, s'especifiquen quins són els objectius, les 
línies a seguir, les intencions i les accions més importants  a dur 
a terme per part d'una determinada corporació municipal

És el document que presenta un equip de govern quan inicia la 
seva gestió i determina la priorització dels diferents pressupostos 
municipals durant el període de mandat



• Recull en cinc eixos de treball el programa polític 
consensuat entre els dos socis de govern per a la 
present legislatura

• Explicita el compromís ferm amb la ciutadania de 
comunicar com treballarem, quins compromisos 
adquirim i com en donarem comptes

• Dóna resposta als paràmetres i criteris de total 
transparència als quals es compromet l’equip de govern
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PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL- Estructura

Eixos (6) Àrees (29)

Objectius (111) Consolidar i millorar tant la programació com les prestacions del 
Teatre el Patronat

Incentivarem la participació en el disseny i 
programació de continguts del Teatre

Fidelitzarem i mantindrem la tendència 
d’espectadors a l’alça

Millorarem les prestacions de la 
infraestructura

Consolidarem la nova imatge corporativa 
del Teatre

Realitzarem i aprovarem el Pla de Gestió 
del Teatre.

Accions (483)

4.1- CULTURA

Consolidar i millorar tant la programació com 
les prestacions del Teatre el Patronat
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• Fidelitzarem i mantindrem la tendència a l’alça en 
l’assistència d’espectadors

Exemple desenvolupament segona fase

» Posarem en marxa el nou web del 
teatre que permetrà la compra 
d’entrades on-line

» Temporització- Últim trimestre 2015

» Ítem valoració- Complir la temporització

» Recursos Econòmics- Pressupost 2015

» Responsable polític- Regidor cultura

» Responsable tècnica- Tècnica cultura

Accions desenvolupades



PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL

Exemple anàlisi 
grau 

d’acompliment



1.-TERRITORI I SOSTENIBILITAT

• 1.1- URBANISME I DISCIPLINA 
URBANÍSTICA

• 1.2- VIA PÚBLICA

• 1.3- SERVEIS URBANS

• 1.4- MEDI AMBIENT I VERD URBÀ

• 1.5- MOBILITAT



L’àrea de Territori i Sostenibilitat es constitueix en l’àrea que 
engloba totes les disciplines que treballen la superfície física del 
nostre municipi 

El nostre territori, tant l’urbà com el natural, és el nostre espai de 
convivència com a garriguencs. És l’espai on es genera el contacte, 
la identitat, l’acció diària, i està en contínua redefinició. Per això, 
proposem mesures i accions que millorin les condicions d’aquest 
territori

El model urbanístic ha de ser un marc integrador en tots els sentits. 
Hem de potenciar la identitat i la pertinença a través del 
reconeixement territorial del nostre municipi

Volem que la gestió territorial del nostre poble sigui una síntesi entre 
política econòmica, social, cultural i ecològica similar a la que 
inspira la noció de desenvolupament sostenible



1.-TERRITORI I SOSTENIBILITAT

• Adequarem les eines de gestió del territori definint un model de 
poble a la mida de les persones, respectuós amb l’entorn natural i el 
patrimoni arquitectònic

• Reduirem el termini de concessió de llicències urbanístiques

• Actualitzarem el pla d’accessibilitat, aplicant un pla de renovació de 
voreres i de pavimentació de carrers

• Millorarem la neteja dels carrers i dotarem de més personal aquest 
servei

• Modernitzarem la gestió de l’enllumenat públic per garantir una 
millor eficiència energètica



• Fomentarem noves eines tecnològiques que millorin la gestió de les 
incidències a la via pública garantint una millor comunicació amb la 
ciutadania

• Recuperarem el riu al seu pas per la Garriga i vetllarem la 
preservació de l’anella verda

• Millorarem la gestió del servei de verd urbà potenciant l’eficàcia i 
l’eficiència del servei

• Treballarem una mobilitat que integri les diverses formes de 
desplaçament per fer-la més sostenible, segura i fluida

• Instal·larem energies renovables en els equipaments municipals, 
com ara calderes de biomassa



2.- ACTIVITAT ECONÒMICA

• 2.1- HISENDA 

• 2.2- CONTRACTACIÓ

• 2.3- PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
INDÚSTRIA

• 2.4- SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ

• 2.5- COMERÇ I EMPRENEDORIA

• 2.6- PATRIMONI

• 2.7- TURISME



Des d’aquest àmbit pretenem l’optimització i millora de la gestió 
de les àrees econòmiques de l’ajuntament que ens han de 
permetre continuar tenint unes finances municipals sanejades per 
tal d’aconseguir tres grans objectius:

– No deixar de prestar cap servei a la ciutadania 
– Focalitzar-nos en ajudar a aquells ciutadans que tant ho necessiten 

en la conjuntura econòmica actual, en la mesura de les nostres 
possibilitats com a ens local, i també estar al costat i donar suport a 
tot el teixit industrial i empresarial del poble, així com al de serveis i 
comerç local. 

– Executar, any rere any, aquelles inversions necessàries que un 
municipi com la Garriga necessita i es mereix

I això, ho estem fent, i volem continuar aconseguint-ho, posant 
l’accent i el focus tant des del punt de vista intern, en el 
funcionament i organització de l’ajuntament, com des del punt de 
vista extern, amb el suport i foment al teixit econòmic de la 
Garriga i ajudant a aquelles persones que ho estan passant 
malament en el context de crisi econòmica dels últims anys



2.- ACTIVITAT ECONÒMICA

• Gestionarem de manera eficaç, eficient i responsable l’activitat 
econòmica que ens permeti tenir un ajuntament sostenible 
econòmica i financerament

• Optimitzarem, millorarem , estandarditzarem i farem una gestió 
transparent en els processos de gestió de l’ajuntament

• Millorarem i promocionarem els polígons industrials vetllant per la 
conservació dels seus serveis

• Impulsarem una imatge de marca “la Garriga” conjuntament amb els 
agents econòmics i socials

• Afavorirem la inserció de la població aturada potenciant els plans 
d’ocupació municipal



• Potenciarem la col.laboració entre les empreses del territori i el 
Servei Local d’Ocupació

• Ajudarem a dinamitzar l’activitat comercial de la Garriga i donarem 
valor a la producció local i al comerç de proximitat professionalitzant 
les eines actuals

• Fomentarem l’espai per a l’emprenedoria assessorant les persones 
per dur a terme els seus projectes i cercar ajuts

• Difondrem i protegirem el patrimoni garriguenc i diversificarem les 
polítiques de preservació de la memòria històrica

• Consolidarem el centre de visitants com a oficina de turisme local



3.-SERVEIS A LES PERSONES

• 3.1- SERVEIS SOCIALS I 
HABITATGE

• 3.2- SALUT

• 3.3- COOPERACIÓ

• 3.4- POLÍTIQUES D’IGUALTAT

• 3.5- ESPORTS

• 3.6- GENT GRAN



El foment i la millora de la qualitat de vida dels garriguencs és una 
aposta ferma de les polítiques que volem impulsar a l’Ajuntament, 
centrades en la universalització de l’accés als serveis socials, la 
justícia social i la inclusió

L’objectiu global és el de treballar per assolir-la a les diferents 
etapes del cicle vital de les persones promovent, també, hàbits 
saludables per aconseguir un major nivell de salut tant a nivell 
individual com col·lectiu

Per fer-ho possible cal treballar conjuntament amb tots els agents 
que conformen el nostre poble però no podem mirar només de 
portes cap endins i cal tenir present que vivim en un sol món i que 
hem de treballar per donar suport als països en vies de 
desenvolupament per dignificar la vida de tothom.

L’esport, a la Garriga, té una importància capital vista la quantitat 
d’activitats, entitats i esports que s’hi practiquen. Per això, esdevé 
una eina eficaç de cohesió social i contribueix a la dignificació i 
creixement integral de les persones



3.- SERVEIS A LES PERSONES

• Elaborarem un catàleg de Serveis millorant l’eficiència, el 
coneixement i la difusió dels Serveis Socials a la població

• Dotarem econòmicament l’àrea d’Acció Social per mantenir i 
millorar els recursos ja existents

• Potenciarem la gestió d’una oficina local d’habitatge que inclogui 
assessorament i intermediació que garanteixi l’accés a un habitatge 
digne

• Farem de la Garriga un municipi cardioprotegit

• Redactarem un pla director de cooperació i estudiarem incrementar 
l’aportació a la cooperació internacional fins arribar a l’1% 
(actualment 0,8%)



• Treballarem per la plena integració de la població refugiada víctima 
de les guerres

• Actualitzarem el Pla Municipal d’Igualtat de Gènere adequant-lo a 
les necessitats detectades

• Potenciarem l’esport com a eina de cohesió social, integració i 
hàbits saludables treballant tant amb l’esport escolar com el federat 
i d’oci

• Municipalitzarem el casal d’avis i impulsarem activitats que 
garanteixin una vellesa activa

• Mantindrem el programa d’arranjament d’habitatges per a la gent 
gran



4.- IDENTITAT

• 4.1- CULTURA

• 4.2-ENSENYAMENT I 
FORMACIÓ

• 4.3- JOVENTUT

• 4.4-PARTICIPACIÓ 



La identitat dels llocs és la seva gent i també allò que fa 
la gent per identificar-se amb aquest lloc 

La identitat no és un concepte unidireccional i blindat 
sinó que és el resultat d’una complexitat social viva, en 
transformació constant 

L’àrea d’Identitat de l’Ajuntament de la Garriga inclou 
aquelles regidories que tenen la ciutadania com a 
principal actiu motor 

No una ciutadania passiva, receptora estàtica de béns 
administratius, sinó una ciutadania activa, en totes les 
franges d’edat, generadora de continguts socials i 
culturals que conformen un marc recognoscible per a la 
col·lectivitat 



4.- IDENTITAT

• Consolidarem i millorarem la programació i prestacions del Teatre el 
Patronat

• Mantindrem i millorarem les prestacions de la biblioteca i oferirem 
un horari d’obertura d’acord amb les necessitats de la població

• Reforçarem i potenciarem projectes singulars educatius

• Realitzarem accions per promoure l’educació en valors 

• Potenciarem la formació inicial per a joves i la ocupacional per 
donar resposta a les necessitats formatives d’aquests col·lectius



• Incentivarem activitats i accions per a la primera infància i 
l’adolescència

• Mantindrem el servei de Punt d’Informació Juvenil potenciant 
l’emancipació dels joves

• Millorarem l’oferta d’oci d’acord amb les diferents franges d’edat

• Involucrarem la ciutadania en la presa de decisions 

• Impulsarem els òrgans de participació ciutadana



5.- SERVEIS INTERNS 
6.-SEGURETAT CIUTADANA

• 5.1- SECRETARIA

• 5.2- ORGANITZACIÓ I RECURSOS 
HUMANS

• 5.3- SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

• 5.4- ARXIU

• 5.5- OAC ( OFICINA D’ATENCIÓ AL 
CIUTADÀ )

• 6.1- POLICIA

• 6.2- GOVERNACIÓ



La Regidoria de Serveis Interns, engloba les àrees de gestió i organització del 
consistori: Recursos Humans, secretaria, arxiu, oficina d’atenció al ciutadà i consum

Amb aquestes àrees ben coordinades podem assegurar el bon funcionament de tot 
el personal, l’eficiència en l’atenció al ciutadà en tots els tràmits que sol·liciti i la bona 
gestió a nivell intern, tant d’arxiu, com secretaria i serveis jurídics

Entenem la seguretat i la protecció ciutadana des de l’obligació de participar en el 
disseny i el seguiment de les polítiques locals de seguretat i en l’execució de les 
competències pròpies de l’Ajuntament en aquest àmbit, per mitjà dels serveis 
municipals i especialment de la Policia local

En aquesta línia, fonamentarem les polítiques de seguretat envers la prevenció, la  
participació i la implicació dels diferents serveis públics i de la societat civil 

La nostra voluntat és la de treballar per obtenir un consistori comunicatiu, rigorós, 
eficient, àgil i transparent de cara a la ciutadania, i per els nostres treballadors, 
impulsar la comunicació, el treball en equip, i aprofitar tots els recursos que disposem 
per treure’n el màxim rendiment, en totes les àrees, per obtenir uns resultats òptims 
en la nostra gestió



5.- SERVEIS INTERNS

• Treballarem per aconseguir una administració més eficaç i propera 
a les necessitats del ciutadà

• Analitzarem i racionalitzarem l’estructura organitzativa de 
l’ajuntament i els seus organismes autònoms

• Reorganitzarem la gestió administrativa per fer-la electrònicament 
implantant aquest tipus d’expedients i aconseguint la gestió 
estratègica de paper 0

• Apostarem per sistemes de gestió que facilitin l’accés a les dades 
tendint al “open data” i al “data governance”

• Seguirem treballant per aconseguir que l’arxiu municipal sigui un 
servei global que garanteixi la conservació i l’accés als documents a 
tothom



• Facilitarem tots els tràmits que ofereix l’ajuntament amb la màxima celeritat 
i claredat mitjançant la finestreta única des de l’OAC

• Promourem l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

• Treballarem sota les bases del model de policia de proximitat amb la missió 
de crear seguretat i millorar la qualitat de vida dels ciutadans

6.- SEGURETAT CIUTADANA

• Continuarem amb la millora dels canals de comunicació de la policia local i 
promourem la seva integració a les xarxes socials

• Gestionarem la realització i implantarem els Plans de Protecció Civil relatius 
als riscos del municipi



INVERSIONS



Durant el proper mandat la voluntat expressada en el PAM és el de dur a 
terme inversions en tots els àmbits possibles

Aquestes inversions preveuen fonts de finançament externes (tant 
subvencions d’organismes oficials com la possibilitat d’obtenir algun préstec 
bancari)

Algunes de les inversions previstes són les següents:

. Sala Polivalent de can Luna

. Millora de l’accessibilitat dels carrers Banys i Calàbria

. Recuperació de la llera del riu al seu pas pel municipi (del carrer 
Moranta al pont de can Jacob)

. Millora de l’entorn de la pista núm. 1 i vestidors de la pista núm. 2

. Adequació del parc de can Terrers per a oci familiar (parc 
d’aventures i espai polivalent de jocs)

. Rehabilitació del conjunt arquitectònic de la Doma

. Seguir invertint en la via pública (voreres, asfaltat, clavegueram i 
serveis)


