ÀMBIT DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC
Per millorar l'accés de
la població a l'habitatge

Per una mobilitat
sostenible i
respectuosa

PAM

Per millorar l'espai
públic

Per preservar l'entorn
natural i el medi
ambient

ÀMBIT DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Per augmentar la
implicació de la
ciutadania en els afers
públics del municipi

Per fer una
comunicació municipal
més eficient i eficaç

PLA D'ACCIÓ DE MANDAT 2016-2019
MONTMELÓ

enquesta
El Pla d'Acció Municipal (PAM) és un document que estableix els objectius
i actuacions prioritàries que regiran la política municipal durant el mandat.
El document que s'aprovi és, a mode de full de ruta, el recull del conjunt
de projectes que l'equip de govern municipal es compromet a desenvolupar
durant la legislatura. Per tant, aquest és un document d'alt contingut polític.
La seva definició, però, té com a objectiu donar resposta a les necessitats
de la població, i en aquest sentit, és rellevant la incorporació de la ciutadania
en la seva confecció.
Per aquesta raó ens adrecem a tu per tal de demanar-te que puguis dedicar
uns minuts a decidir com serà el montmeló dels propers anys. les teves
aportacions a aquest qüestionari ens permetran definir el PAM.

LES TEVES DADES
Per al tractament estadístic de la informació et demanem que ens indiquis de
manera voluntària la següent informació:

Per construir un teixit
associatiu més fort,
cohesionat i
corresponsable

Sexe

Home

Dona

Any de naixement:

En cas que vulgueu estar informats dels resultats del procés del PAM i/o prendre part en la sessió deliberativa
prevista per al dia 16 d'Abril, si us plau faciliteu-nos un correu electrònic de contacte

plànol de montmeló
enquesta
IGUALTAT D'OPORTUNITATS I COHESIÓ SOCIAL
Per facilitar que les
persones en risc de
pobresa facin front a la
cobertura de les
necessitats bàsiques
Per millorar l'oferta
formativa i educativa de
qualitat per a tothom

Per protegir els infants
en risc de pobresa i
exclusió social

Les teves aportacions ens permetran definir el PAM
Per cada apartat, escriu què faries per aconseguir-ho.

zones
PAM
d'aparcament
2016-2019

Per promocionar la
cultura

Per millorar la seguretat
ciutadana

ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I L'OCUPACIÓ
Per crear i mantenir
empreses al poble

Per assolir la igualtat
d'oportunitats entre
dones i homes

Per crear ocupació i
treball

Per Integrar la població
jove en els afers socials
de la vila

Per afavorir
l'emprenedoria i la
creació de cooperatives

Per afavorir l'autonomia
personal de la gent
grans

Per mantenir i millorar
el comerç local i de
qualitat

Per millorar la salut de
la població

Per Impulsar un
turisme responsable i
sostenible
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