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Fernando Hernández Baena

Proposta de resolució. Ple Municipal
16 de setembre de 2020
Expedient: 2020/3
Assumpte:
Aprovar el Pla d’Acció Municipal (PAM) de Santa Coloma de Gramenet per al mandat 20202023.
Vistos els Objectius de Desenvolupament Sostenible promoguts per les Nacions Unides i la
seva translació proposada en el PAM, a través de l’agrupació dels 17 ODS ONU en sis eixos
centrals del Pla d’Acció: Reducció de les Desigualtats, Educació de Qualitat, Igualtat de Gènere,
Acció Climàtica, Ciutats i Comunitats Sostenibles, i Aliances per als Objectius
Vistos el resultats del procés participatiu telemàtic dut a terme entre el 9 de juny i el 4 de juliol
del 2020 i que es recullen en el document A del dossier del Ple (objectius i accions validades
per la ciutadania) i que es sotmeten a aprovació.
Vist que aquests resultats es tradueixen en un total de 75 objectius, 303 accions noves a
realitzar (87 aportades directament per la ciutadania) i 107 accions de continuïtat.
Vist que el contingut del PAM és complementari i compatible amb el Pla de Xoc aprovat per
l’Ajuntament, encara que algunes de les seves accions, com és natural, puguin dependre de
l’evolució de la pandèmia.
Vist que entre els resultats del procés també hi figuren les prioritzacions que la ciutadania ha
manifestat respecte als objectius i a les accions i que els diferents serveis hauran de tenir-les
en compte de cara a la planificació i calendarització de les feines del mandat.
Vist que els diferents serveis hauran de parar especial atenció en les tasques de planificació
pressupostària al fet que, de les 10 accions més prioritàries per la ciutadania, 5 pertanyen a
l’àmbit de la igualtat i la lluita contra les violències masclistes, 3 pertanyen a l’àmbit dels drets
socials –especialment de la gent gran-, i dues estan referides a matèries mediambientals.
Vist que el procés participatiu es va realitzar segons els preceptes del Reglament Municipal de
Participació Ciutadana i Govern Obert d’abril del 2015, tal i com es recull a la corresponent
Memòria i a les actes de la Comissió de Seguiment publicades al web de l’Ajuntament.
Vist que en ares de la transparència i en compliment de la Llei 19/2014, de 29 de setembre,
relativa a transparència, accés a la informació pública i bon govern, tota la documentació

referida al procés participatiu ha estat íntegrament publicada a través del web municipal a:
https://www.gramenet.cat/ajuntament/accio-de-govern/pam-2020-2023/
Vist que a partir de l’aprovació de la present resolució per part del Ple els diferents serveis
hauran de començar a treballar en els continguts del PAM i donar compte del compliments
dels mateixos segons els mecanismes que es preveuen en el Reglament de Participació.
Atès que tots els detalls inherents al procés participatiu i a la Memòria del mateix han estat
presentats en annex a la present proposta de resolució.
Atès l’Informe presentat per la Gerència per tal d’acompanyar la present proposta de
resolució.
Per tot això, l’Alcaldessa proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
Primer – Aprovar el Pla d’Acció Municipal 2020-2023 (PAM) que inclou de 75 objectius, 303
accions noves a realitzar i 107 accions de continuïtat.
Segon – Manifestar el compromís de retre comptes del seu grau de compliment i
desenvolupament segons estableix el Reglament Municipal de Participació Ciutadana i Govern
Obert.
Tercer – Encarregar a la Gerència la posada en marxa dels instruments i accions necessaris per
tal de garantir la celebració dels fòrums ciutadans de seguiment sobre el grau de compliment
del PAM i donar compte, així, dels compromisos adquirits amb la ciutadania.
Quart – Encarregar als diferents serveis municipals la valoració de la viabilitat de les propostes
ciutadanes complementàries recollides en el llistat “Una proposta, una resposta”, seguint els
esmentats preceptes de compromís de retorn a la ciutadania en el marc del seguiment del
PAM.
Cinquè – Traslladar aquests acords als ciutadans i ciutadanes que han participat en el procés
participatiu del PAM i que han sol·licitat expressament ser informats sobre el seguiment del
mateix, així com publicar tota la informació relativa al PAM i al seu compliment al web
municipal.
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