GERÈNCIA
Unitat del Pla d’Acció Municipal

INFORME
El Pla d’Acció Municipal és un conjunt d’objectius i accions que l’Ajuntament elabora amb
participació ciutadana per a establir les línies bàsiques del mandat. Aquest contracte social
amb la ciutadania neix de les propostes aportades pels diferents serveis municipals per al
període 2020-2023, la seva revisió i/o validació per part de la ciutadania, i la incorporació de
propostes ciutadanes provinents dels espais de treball del procés participatiu.
Temàticament, el PAM de la legislatura present es basa en els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) promoguts per les Nacions Unides. Per tant, la seva estructura s’organitza en
funció de 6 eixos segons les prioritats marcades per a la nostra ciutat: Reducció de les
Desigualtats, Educació de Qualitat, Igualtat de Gènere, Acció Climàtica, Ciutats i Comunitats
Sostenibles, i Aliances per als Objectius. Els 17 diferents ODS propugnats per l’ONU es
distribueixen al llarg de cadascun dels eixos centrals i conformen objectius i accions a acomplir
per a la seva consecució.
En temps de pandèmia, el PAM que es presenta a aprovació és més necessari que mai. Es
complementa, a més, amb el Pla de Xoc aprovat recentment per a la nostra ciutat. Els diferents
serveis no han modificat l’essencial de les seves propostes arran de la situació de la Covid. Tot i
així, el compliment de les mateixes o de la seva calendarització es pot veure afectat, com és
comprensible, per l’evolució de la situació sanitària durant els anys del mandat.
El procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Acció Municipal 2020-2023 es va
desenvolupar a Santa Coloma de Gramenet entre el 9 de juny i el 4 de juliol del 2020, segons
els criteris i preceptes recollits en el Reglament Municipal de Participació Ciutadana i Govern
Obert. La seva convocatòria, doncs, es va establir mitjançant decret d’Alcaldia núm. 11445 del
4 de desembre del 2019.
A causa de l’arribada de la Covid 19, el procés participatiu va ser traslladat a sistemes
merament telemàtics, la qual cosa va permetre la recollida de propostes a tres nivells:
1. Priorització dels objectius i propostes d’acció preparades pels diferents serveis i
presentades a la ciutadania mitjançant enquesta participativa.
2. Recollida de noves propostes d’acció a través de la participació en els grups de treball
temàtics.
3. Recollida d’accions complementàries a través de la casella “suggeriments” de
l’enquesta de participació per a la confecció del llistat “Una proposta, una resposta”.
Els resultats del procés es presenten a aprovació al Ple a través dels tres documents que
conformen el dossier:


Document A: Esborrany de Pla d’Acció Municipal 2020-2023 que es presenta al Ple per
a aprovació amb 75 objectius, 303 accions noves a realitzar (87 aportades directament
per la ciutadania) i 107 accions de continuïtat.





Document B: Memòria del procés participatiu, amb totes les dades inherents a aquest
i, especialment, amb el detall de la priorització d’accions decidida per la ciutadania i la
recopilació de totes les propostes recollides, validades o desestimades, així com les
propostes que nodreixen el llistat “Una proposta, una resposta” (328 en total) que
haurà de ser treballat pels serveis de cara al Fòrum intermedi.
Document C: On es recullen tots els annexos i es detallen les eines emprades per a la
recollida de propostes.

De les enquestes de priorització dutes a terme durant el procés (1.046 en total) es van deduir
les 10 accions que la ciutadania considerava més importants a dur a terme: 1. Atendre el
100% de les demandes de la gent gran. 2. Promoure plans d’igualtat a les empreses. 3. Obrir
els habitatges dotacionals Miguel Hernández. 4. Informar les famílies vulnerables sobre les
prestacions. 5. Equipaments públics amb sistemes d’eficiència energètica. 6. Obrir el nou
servei per a dones en situació de violència masclista. 7. Fomentar la igualtat en la pràctica
esportiva. 8. Redactar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible. 9. Establir accions educatives per
prevenir les violències masclistes. 10. Treballar per la sensibilització i prevenció de les
violències (prostitució, agressions sexuals, etc.).
D’altra banda, cal destacar que el procés per a l’elaboració del PAM 2020-2023 ha fomentat la
participació directa dels grups polítics municipals. D’aquesta manera, l’actual equip de govern
dóna compliment a l’acord adquirit el mandat passat per a afavorir la presència dels regidors i
regidores en les reunions de treball del PAM, a més de la seva concurrència en el ple
corresponent en tant que representants dels ciutadans i ciutadanes. Així, els grups polítics
municipals van ser convocats per l’Alcaldessa als diferents actes telemàtics organitzats i van
ser puntualment informats en el marc de la Junta de Portaveus.
Un cop clos el procés participatiu i després de l’aprovació per part del Ple del document
resultant, els diferents serveis començaran a treballar en l’acompliment dels compromisos i en
donar resposta als suggeriments ciutadans que siguin competència de l’Ajuntament. A finals
del 2021 o principis del 2022 es realitzarà un Fòrum ciutadà intermedi per donar compte del
compliment del PAM i presentar la resolució del llistat “Una proposta, una resposta”. Abans
que finalitzi el mandat, se celebrarà el Fòrum final del PAM on es revisarà el grau de
compliment del PAM 2020-2023.
El present informe acompanya la proposta de resolució corresponent a la sol·licitud
d’aprovació del Pla d’Acció Municipal de Santa Coloma de Gramenet presentada al Ple de
setembre de l’any 2020.
Santa Coloma de Gramenet, data de la signatura
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