
INFORMACIÓ PRÈVIA 
SESSIONS TEMÀTIQUES

PROCÉS PARTICIPATIU
PLA DE MANDAT

2023-2027

Setembre-octubre 
2021



2

És el full de ruta que marca els
objectius, les línies estratègiques i les
accions que l’Ajuntament es compromet
a dur a terme durant el mandat, en
aquest cas, 2023-2027.

I la participació ciutadana ha de ser una
eina clau en l’elaboració del PAM que
permeti tenir en compte i incorporar la
visió dels veïns i veïnes del municipi.

A més, aquest PAM haurà de tenir en
compte i estar totalment vinculat a
l’estratègia

Pla d’Actuació Municipal
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Procés d’elaboració
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Sessions temàtiques

CANALS I ESPAIS

Sessions virtuals de debat temàtic amb els Consells de Participació:
• Sessió 1 – Energia, medi ambient i serveis urbans i mobilitat
• Sessió 2 – Economia
• Sessió 3 – Societat i ciutadania
• Sessió 4 – Governança, transparència i resiliència urbana

OBJECTIU

Facilitar el debat i reflexió dels representants dels diferents 
Consells de Participació entorn els objectius plantejats per 
l’avantprojecte i les accions necessàries per assolir-los.

Debat temàtic

Sessió 1 – 23 de setembre
Sessió 2 – 27 de setembre
Sessió 3 – 11 d’octubre
Sessió 4 – 13 d’octubre
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Sessions temàtiques

ÀMBITS DEL DEBAT

1. ENERGIA, MEDI AMBIENT, SERVEIS URBANS I MOBILITAT

Aquest àmbit inclou aspectes com:

• Model energètic futur, producció i consum d’energia a 
nivell municipal

• Economia circular i gestió de residus

• Cicle de l’Aigua

• Urbanisme sostenible i entorn urbà

• Equipaments i serveis municipals

• Parcs i Espais Verds

• Mobilitat sostenible

• Transport públic

• Transports i mercaderies

Debat temàtic
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Sessions temàtiques

ÀMBITS DEL DEBAT

2. ECONOMIA

Aquest àmbit inclou aspectes com:

• Recerca i innovació

• Economia innovadora

• Emprenedoria

Debat temàtic



7

Sessions temàtiques

ÀMBITS DEL DEBAT

3. SOCIETAT I CIUTADANIA

Aquest àmbit inclou aspectes com:

• Cultura

• Educació

• Sanitat

• Qualitat de Vida

• Habitatge

• Esports

• Serveis Socials

Debat temàtic
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Sessions temàtiques

ÀMBITS DEL DEBAT

4. GOVERNANÇA, TRANSPARÈNCIA I RESILIÈNCIA URBANA

Aquest àmbit inclou aspectes com:

• Participació ciutadana

• Govern Obert

• Administració electrònica

Debat temàtic
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Sessions temàtiques

DINÀMICA

1. Explicació dels objectius de futur previstos a nivell municipal.

2. Reflexió grupal entorn les actuacions i projectes realitzats a 
nivell municipal en els darrers anys que han ajudat a millorar 
l’àmbit en qüestió a Calafell.

3. Reflexió grupal entorn objectius que caldria plantejar-se en 
un futur per seguir millorant l’àmbit en qüestió a Calafell.

4. Reflexió grupal entorn els factors i condicions que facilitarien 
poder aconseguir els anteriors objectius.

5. Reflexió grupal entorn les accions concretes que servirien per 
aconseguir els anteriors objectius.

6. Compartició de les aportacions recollides a nivell grupal.

Debat temàtic




