
 
BALANÇ PLA D’ACCIÓ DE MANDAT 2016-2019 
 
 
El Ple del 28 de juny de 2016 aprovava el Pla d'Acció de Mandat 2016-
2019 després d'un procés participatiu obert a tota la ciutadania. 
  
Transcorreguts dos anys de la seva aprovació, l'equip de govern va fer balanç 
del nivell d'execució d'aquest Pla. 
  
El Pla d'Acció de Mandat 2016-2019 es divideix en quatre grans blocs que 
contenen els eixos programàtics, els objectius estratègics i un seguit 
d'accions. En aquesta valoració hem fet un repàs de cadascuna de les accions 
per saber quines han estat assolides, quines han estat assolides en part o en 
execució i, finalment, quines no han estat assolides. 
  
  
Igualtat d'oportunitats i cohesió social 
  
Aquet bloc, el dels serveis a les persones, les inversions, que no despeses, 
està estretament associat a programes de proximitat: atenció a col·lectius 
socials i persones en situació de vulnerabilitat, polítiques socials, accés a la 
cultura i l’esport com eines de transformació social, socialització i integració, 
igualtat de gènere, salut, envelliment actiu i promoció de la autonomia 
personal i seguretat i convivència a l’espai públic. 
 

• 85 accions previstes 
• 60 han estat assolides - un 70% 
• 7 han estat assolides en part o estan en execució - 8.23% 
• 18 no han estat assolides - 21,17% 

  
  
Desenvolupament econòmic i ocupació 
  
L’atenció a les persones que més ho necessiten ha marcat aquests anys de 
crisi profunda, són moltes persones i famílies que s’han vist despenjades i 
que s’han empobrit alarmantment. Aquest apartat té a veure en polítiques 
d’ocupació, promoció de l’activitat econòmica, emprenedoria i comerç de 
proximitat i de qualitat. 
 

• 57 accions previstes 
• 46 han estat assolides - un 80,7% 
• 3 han estat assolides en part o estan en execució - 5,2% 
• 8 no han estat assolides - 14% 

 
 
  



Territori i espai públic 
  
Des del punt de vista urbanístic, l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbana a 
l’any 2012 i la seva gestió, és un fita important en la consolidació del model 
de poble que des de fa anys es ve implementant. La reforma de l’espai central 
del municipi i la primera fase de la integració urbana del soterrament de les 
vies, són fites assolides. 
L’espai públic ha estat una de les preocupacions constants, la seguretat, el 
civisme, la convivència, formen part de la gestió del dia a dia. 
La promoció d’habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia, però sobre 
tot la signatura del conveni amb Incasòl per a promoure pisos de protecció 
oficial en règim de lloguer, l’Oficina Local d’Habitatge i les gestions amb el 
SAREB, han de provocar un gir en la disponibilitat d’habitatge a Montmeló. 
 

• 82 accions previstes 
• 40 han estat assolides - un 48,8% 
• 8 han estat assolides en part o estan en execució - 9,8% 
• 34 no han estat assolides - 41,40% 

  
  
Transparència i participació ciutadana 
 
En matèria de participació ciutadana cal destacar la creació del Consell de 
Poble, la posada en marxa dels pressupostos participatius, la contractació del 
servei de Civio, que ens possibilitarà saber a que es destinen els impostos 
que paguen les veïnes i els veïns i fer-ne difusió. L’administració electrònica 
implementada i la nova organització son eines vitals per entomar millor els 
nous temps. 
 

• 39 accions previstes 
• 24 han estat assolides - un 61,5% 
• 3 han estat assolides en part o estan en execució - 7,7% 
• 12 no han estat assolides - 30,8 % 

  
  
En resum, de les 263 accions prioritàries que es van haver aprovar 
per Ple, quan encara falten 10 mesos per esgotar la legislatura, 
s'han assolit 170 que representa un 64,6%. 
 


