Esplugues de Llobregat, 25/02/2016
Ref.: Secretaria
Notificació acord Ple ordinari 17-02-16
Aprovació del Programa d’Actuació Municipal 2016-2019.

PEDRO CARMONA

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 17 de febrer de 2016, va aprovar
el dictamen que es transcriu íntegrament:
“El Programa d’Actuació Municipal 2016-2019, és l’eina de planificació de l’activitat
municipal durant el mandat, i recull el conjunt d’actuacions a portar a terme en
aquest període.
El Programa d’Actuació Municipal es presenta en un context d’una certa recuperació,
però amb incerteses que es deuen, fonamentalment, a l’evolució de la crisi econòmica i, com a conseqüència, a l’augment de necessitats socials que impliquen destinar
recursos i esforços per aconseguir no deixar ningú enrere, i atendre a les persones i
famílies en situació de risc, de forma prioritària.
Malgrat això, Esplugues disposa d’una bona base i moltes potencialitats, com la seva
situació geogràfica o l’atractiu per l’establiment d’activitats econòmiques amb un important valor afegit. Sense progrés econòmic és molt difícil avançar en progrés social. Cal garantir, però, que el progrés econòmic arribi a tothom.
A aquests dos grans objectius: progrés econòmic i progrés social, cal afegir el bon
govern. L’accés a la informació per part de la ciutadania, la transparència, la participació i el compromís amb l’excel·lència pel que fa a la prestació dels serveis municipals, hauran de guiar totes les actuacions del govern municipal.
Aquest Pla d’Actuació Municipal no pretén ser un instrument rígid i estàtic. Haurà
d’adaptar-se a les conjuntures que es puguin presentar i donar solucions a les diferents problemàtiques que puguin sorgir. Està estructurat en cinc grans eixos: Economia, emprenedoria i ocupació; Persones i famílies; Ciutadania, entitats i associacions; Ciutat i, finalment, Bon govern. D’aquests cinc eixos es deriven 42 línies estratègiques i 149 actuacions.

El Pla d’Actuació Municipal que es proposa per la seva aprovació, ha estat objecte d’un ampli programa participatiu a través de diferents canals, a efectes
d’incorporar noves actuacions suggerides per la ciutadania i orientar la seva
priorització . Es va fer el repartiment d’un qüestionari a tots els habitatges de la
ciutat i es van habilitar altres mitjans com el web municipal i les xarxes socials.
Aquest procés, es va iniciar el 22 d’octubre del 2015 amb la presentació del
PAM al Consell de Ciutat, i va finalitzar el passat 3 de febrer donant compte a
aquest mateix òrgan del resultat de les enquestes i aportacions de la ciutadania, que han estat valorades i, en el seu cas, incorporades a aquest document
de Pla d’Actuació Municipal 2016-2019 que ara se sotmet a aprovació.
Per tot això, s’acorda:
1r.- Aprovar el Pla d’Actuació Municipal 2016-2019 elaborat pel govern municipal segons consta a l’annex 1, en el que han estat incorporades les aportacions dels grups municipals.
2n.- Prendre en consideració el procés participatiu, per a la priorització de les
diferents actuacions contingudes en el PAM, que orientarà el seu desenvolupament durant aquest mandat i que constitueix l’annex 2 d’aquest acord.”
El que li comunico als efectes adients.
El secretari

Pedro Carmona Pérez

