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Resum del procés



• El Pla d’actuació municipal (PAM) s’ha treballat al llarg de 2016 partint d’un document base on el
Govern Municipal ha concretat les actuacions a desenvolupar en el mandat fins a 2019.

• Sobre el document base s’ha desenvolupat un procés participatiu obert a tothom, a través de
quatre eixos temàtics: equilibri i sostenibilitat, emprenedoria i innovació, prioritat les persones i
govern obert i transparent.

• S’ha pogut participar als debats presencialment i a través d’una plataforma on-line on es podia
accedir al document i fer-ne comentaris i aportacions, punt a punt.

• Un cop recollides les propostes i suports dels debats, tant presencials com telemàtics, s’han
recollit sobre el document inicial, on es poden veure recollides totes les propostes i comentaris
recollits al llarg del procés.

• Finalment, s’han estudiat totes les aportacions i comentaris, que incorporen 45 aportacions del
procés Sant Joan Despí 2025, que ja s’incorporaven en el document inicial.

• El resultat de la valoració de les propostes, així com la capacitat de finançar-ne el seu
desenvolupament, i la disponibilitat competencial, ha donat com a resultat el PAM final per al
període 2016-2019.
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Tota la documentació del procés és disponible al web municipal:

www.sjdespi.cat

Ajuntament - Govern Obert – Pla d’actuació municipal 2016-2019

•Document inicial del PAM

•Document amb propostes i comentaris recollits al procés 

participatiu

•Document final per a l’aprovació del Ple Municipal


