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Què és el Pla d’Actuació Municipal?

El Pla d’Acció Municipal (PAM) és una eina que s’elabora a
l’inici de cada mandat i estableix els eixos estratègics, els
objectius i les actuacions de l’acció del govern. És, per tant,

el full de ruta municipal d’allò que es desenvoluparà

durant els anys de legislatura.

MISSIÓ

EIXOS 
ESTRATÈGICS

OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS

ACCIONS

PAM
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Per què s’engega aquest procés participatiu?

El PAM s’acostuma a elaborar a nivell intern de l’Ajuntament.

Però l’equip de govern volem incorporar la participació de
la ciutadania en la seva construcció per tal de tenir en

compte també les seves prioritats per al municipi.

Amb aquest objectiu, engeguem aquest procés participatiu
obert a tots els veïns i veïnes de les Borges del Camp.

La ciutadania podrà fer aportacions al document de partida del
PAM elaborat per l'Ajuntament, així com prioritzar els diferents
objectius finalment establerts.
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Fases del procés participatiu
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Calendari
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Fases del procés participatiu

DISSENY

• Elaboració del document marc del PAM.

• Disseny del procés participatiu i del procés comunicatiu que l’ha d’acompanyar i dels
documents inicials.

• Creació de la comissió de coordinació encarregada de definir i validar tot el procés.

Document marc PAM 2020-2023
Guia de participació

www.participem.lesborges.cat 

Febrer 2020
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Fases del procés participatiu

DIAGNOSI 
PARTICIPADA

• Difusió del procés a través dels diferents mitjans de comunicació municipals.

• Sessió de presentació.

• Sessió de diagnosi per determinar les principals fortaleses, problemàtiques i mancances del
municipi i fer una priorització de les darreres.

www.participem.lesborges.cat Document resultats diagnosi
Sessió diagnosi participada

20 Febrer 2020 – Sessió presentació

27 Febrer 2020 – Sessió diagnosi
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Fases del procés participatiu

PROPOSTES

• Difusió resultats de la diagnosi participada.

• Consulta per recollir propostes ciutadanes (en paper i online)

• Les propostes hauran de complir els següents criteris:

 Ajustar-se a la legalitat.
 No vulnerar drets bàsics.
 Amb contingut no ofensiu.
 Amb la informació mínima requerida.

www.participem.lesborges.cat Guia de participació
Document resultats diagnosiFormulari propostes

9 a 23 Març – Presentació de propostes
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Fases del procés participatiu

VALIDACIÓ I 
PRIORITZACIÓ

• Validació de les propostes per part d’una comissió tècnica municipal.

• Priorització ciutadana de les propostes vàlides (online i presencial).

• Informe dels resultats de la validació i de la priorització.

• Valoració resultats validació i priorització per part de la Junta de Govern Local.

www.participem.lesborges.cat Informe de validació i priorització
Formulari priorització

Març – Abril – Maig 2020
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Fases del procés participatiu

RETORN

• Sessió de presentació pública dels resultats obtinguts durant el procés.

• Difusió a través de diferents canals municipals.

www.participem.lesborges.cat Pla d’Actuació Municipal 2020-2023
Sessió retorn

Juny 2020
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Document marc del PAM 2020-2023

1 UN POBLE EFICIENT I SOSTENIBLE

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1.1. Millorar la gestió dels residus

• Promoure l’increment de la recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus i els
principis de l’economia circular, basats en el valor econòmic dels residus.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1.2. Fomentar l’eficiència energètica al municipi

• Substituir les lluminàries de l’enllumenat públic actual per altres de led, que són
energèticament més eficients.

• Crear punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1.3. Millorar la gestió de l’aigua

• Treballar per portar l’aigua de l’Ebre a les Borges, i assegurar així definitivament el
subministrament futur del municipi, sobretot en èpoques de sequera més perllongada.
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Document marc del PAM 2020-2023

2 UN POBLE ACCESSIBLE, SEGUR I AMABLE

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.1. Augmentar la seguretat viària

• Il·luminar els passos de vianants per millorar la seguretat viària a la nit.

• Instal·lar càmeres a les entrades i sortides del poble, que llegeixin les matrícules dels
vehicles, per millorar la seguretat i com a eina preventiva. Es signarà un conveni específic
amb els Mossos d’Esquadra en relació a aquest servei.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.2. Millorar la mobilitat

• Ampliar la zona d’aparcament de l’Ermita.

• Crear noves zones d’aparcament dissuasius.

• Seguir insistint al Ministeri de Foment per a que executi el projecte de la rotonda de
l’entrada del poble.
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Document marc del PAM 2020-2023

2 UN POBLE ACCESSIBLE, SEGUR I AMABLE

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.3. Fer un poble més accessible i amable

• Transformar l’entrada del poble en un passeig des de l’empalma, ampliant el pont que
passa per sobre la via del tren, per dignificar l’entrada que tenim al municipi.

• Crear un passeig lateral a la riera, amb arbres i mobiliari urbà .

• Remodelar l’avinguda Magdalena Martorell, traient el tomb de la Cooperativa i ampliant
i arranjant les voreres en aquest punt.

• Arranjar les escales que porten cap al Poliesportiu, des de la Font de les Escales.

• Renovar tot el mobiliari urbà del municipi.

• Fer un parc infantil específic per als nens i nenes més petits.
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Document marc del PAM 2020-2023

3 UN POBLE AMB OPORTUNITATS FORMATIVES I ECONÒMIQUES

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3.1. Potenciar la formació continuada de la població

• Adequar al centre Cultural Marinada un espai d’aula d’estudi i treball per a ús de la
ciutadania.

• Incentivar entre els joves estudiants la recerca sobre les Borges del Camp, creant uns
premis als millors treballs de recerca d’alumnes de Batxillerat que tractin sobre qualsevol
aspecte relacionat amb el municipi.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3.2. Treballar per al desenvolupament econòmic

• Ampliar la zona industrial per atreure més empreses que s’instal·lin al nostre poble i
facilitat l’ampliació de les que ja existeixen.

• Portar a terme accions de foment del comerç local.

• Promocionar el banc de Terres comarcal per revertir l’abandonament de finques agràries
i conreus.
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Document marc del PAM 2020-2023

4 UN POBLE VIU, ACTIU I SALUDABLE

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4.1. Potenciar l’esport

• Crear un parc d’esports a la zona verda del Baix Camp.

• Condicionar els vestuaris de la Sala Polivalent i instal·lar un equip de so permanent i
adequat a aquest equipament i a les diferents activitats de tot tipus que es fan durant
tot l’any.

• Condicionar diverses zones del camp de futbol per millorar la pràctica esportiva en
aquest espai.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4.2. Protegir la salut de la població

• Adequació i reformes de nous espais a l’edifici del CAP les Borges.

• Formació en l’àmbit de la salut a nivell municipal.

• Dotar al Servei de vigilància del poble d’un desfibril·lador mòbil.

• Tenir un punt gratuït d’informació i suport a les persones amb Alzheimer i les seves
famílies, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Associació d’Alzheimer de Reus i
Baix Camp.
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Document marc del PAM 2020-2023

4 UN POBLE VIU, ACTIU I SALUDABLE

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4.3. Protegir i donar valor al patrimoni municipal

• Promoure l’Ermita de la Mare de Déu de la Riera com a bé cultural d’interès nacional per
potenciar el turisme cultural i religiós.

• Recuperar i fer visitable el refugi antiaeri de la Guerra Civil de la plaça de la Font.

• Crear un arxiu fotogràfic digital amb imatges del fons municipal i de fons particular de
veïns i veïnes.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4.4. Fomentar una educació de qualitat i accessible

• Requerir al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya l’adequació dels
espais i infraestructures de l’escola (cablejat, ascensor, rampa, etc.).
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Document marc del PAM 2020-2023

5 UN POBLE PARTICIPATIU I AMB UNA GESTIÓ TRANSPARENT

OBJECTIU ESTRATÈGIC 5.1. Millora de la convivència
• Impulsar campanyes cíviques de participació i conscienciació per mantenir el poble net

entre tots i per reduir l’incivisme.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 5.2. Fomentar la igualtat

• Treballar per a les polítiques d’igualtat de forma transversal.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 5.3. Potenciar la participació

• Potenciar la Taula d’Entitats per continuar millorant l’activitat cultural, social, lúdica i
festiva al municipi.

• Mantenir la Mostra d’Entitats, com espai de trobada i de promoció de les entitats.

• Crear un concurs per determinar el cartell de la Festa Major.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 5.4. Fer més accessible i transparent l’administració

• Ampliar els tràmits electrònics que puguin fer la ciutadania en línia.

• Mantenir el portal de transparència i els canals informatius amb la ciutadania.
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El vostre torn

Teniu algun dubte sobre el procés participatiu?

O entorn el document marc del PAM?
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Pla d’Actuació

Municipal 2020-2023

MOLTES GRÀCIES


