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Procés participatiu/
Què té previst fer l’ajuntament en 4 anys? Digues la teva per definir el
PAM de Vilassar de Mar
El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el document del que es dota un govern
municipal per fixar els eixos de treball prioritaris, els projectes i les
actuacions que el govern desenvoluparà durant el mandat (2019-2023). La
legislatura passada va ser la primera que va impulsar la redacció d’un PAM a
Vilassar de Mar.
Aquest segon PAM es vol realitzar amb el màxim d’aportacions de tots els
vilassarencs i vilassarenques, així com de les entitats del municipi, en un
diàleg per millorar, enriquir i adaptar millor el Pla a la realitat del municipi.
L’elaboració del PAM també és una ocasió idònia per teixir sinergies i
col·laboracions amb les entitats i col·lectius del municipi per fer més viables les
propostes que aquest reculli.
Per tot això, s’habilitaran diversos canals de participació oberts a tota la
ciutadania i entitats del municipi. Del dilluns 10 de febrer al diumenge 1 de
març s’obrirà al web de l’Ajuntament un qüestionari en línia per fer
aportacions al PAM, i els dies 26 i 29 de febrer es realitzaran dues sessions
presencials per a que qui vulgui, pugui realitzar les seves aportacions de
manera presencial. Les sessions es realitzaran dimecres 26 de febrer de 2020,
de 19:00 a 20:30h a la Sala Cultural M. Roser Carrau i dissabte 29 de febrer de
2020, de 10:30h a 12:00h a la Sala Cultural M. Roser Carrau.

Com a novetat d’aquest mandat, es farà un esforç per alinear el nou PAM amb
els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de
les Nacions Unides, que ajuden a orientar l’acció dels governs locals cap a la
sostenibilitat. D’aquesta manera es vol identificar i fer aflorar, conjuntament
amb la ciutadania, aquelles estratègies de ciutat que poden contribuir a
avançar en l’assoliment de l’Agenda 2030.
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Les aportacions dels veïns i veïnes de Vilassar de Mar serviran per ajudar a
contrastar i prioritzar els projectes i les actuacions que s’haurien d’impulsar
des del Govern municipal durant aquest proper mandat, i implicar així a
persones i entitats en la millora de la nostra vila.
Per participar a les sessions presencials, caldrà inscriure’s prèviament amb
un correu electrònic a pam@vilassardemar.cat, indicant el nom i a quina
sessió es desitja assistir.
Fes poble. Participa!
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