Voleu fer-nos arribar cap comentari?
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Barri:

COM LLIURAR EL QÜESTIONARI?
FINS AL 30-10-2015

A les urnes que trobareu a:

Recepció de l’Ajuntament
(Dl a dv de 8 a 15 hores i
dilluns de 16 a 19 hores)
Casal de la Gent Gran
(Dl a dv de 17 a 20 hores)
Centre Cívic de Can Sunyer
(Dl a ds de 17 a 21 hores)
Sobre el qüestionari: s’han imprès dos qüestionaris per a cada domicili on consten veïns o
veïnes empadronats i s’han tramès via postal. Els qüestionaris són totalment anònims i
intercanviables entre ells. El mateix qüestionari es pot trobar al web municipal.
Ompliu el qüestionari en paper o bé el digital.
*Dades opcionals. Si us estimeu més no posar-les, deixeu aquest apartat en blanc.

L’ACTUALITAT DE CASTELLVÍ, AL TEU CORREU ELECTRÒNIC
Si vols rebre tota la informació de l’activitat municipal i de les activitats
que es duen a terme a Castellví, dóna’t d’alta al servei de notícies per
correu electrònic enviant un missatge amb ‘Alta del servei de notícies’ a
comunicacio@castellviderosanes.cat

infocastellvi
@infocastellvi /

18-29

www.facebook.com/ajcastellviderosanes /

Edat:

www.castellviderosanes.cat /

Opcional: voleu ajudar-nos a saber millor les prioritats per
a cada segment de població?*

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Exercici
2016
Recollida de l’opinió de la ciutadania
prèvia als comptes municipals del 2016
Castellví de Rosanes
Octubre 2015

5. Puntueu de més a menys prioritàries aquestes àrees, essent 10 la més prioritària
i 0 la que menys prioritat té

PRESENTACIÓ DEL QÜESTIONARI
Benvolguts veïns / benvolgudes veïnes,
Per a l’equip de govern de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, la vostra opinió és
molt important a l’hora d’encarar la gestió dels recursos públics del municipi.
Per aquest motiu, ens adrecem a vosaltres a través d’aquest qüestionari per recollir
opinions i aportacions de cara a preparar els pressupostos del 2016, i també algunes de
les línies de treball a desenvolupar a partir d’ara i en el transcurs de l’actual mandat.
L’objectiu és poder prioritzar les actuacions d’acord amb les aportacions dels veïns i
veïnes de Castellví de Rosanes i en funció dels recursos disponibles.
Enguany podreu optar per omplir el qüestionari que us enviem en paper i dipositar-lo
en una de les urnes habilitades a tal efecte o bé omplir la versió digital que trobareu a
l’apartat d’enquestes del web.
Esperant que aquesta iniciativa sigui del vostre interès, rebeu una salutació cordial.

1. En el vostre parer, què hauria de
prioritzar l’Ajuntament amb els recursos
disponibles?
(puntueu, essent 3 el més prioritari i 1 allò
que menys prioritat té)
Noves inversions
Manteniment d’espais
públics i via pública
Reducció del deute
(1 milió d’euros, aprox.)
3. Quina creieu que hauria de ser la
inversió més important dels pròxims
anys al municipi?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. La xarxa de distribució d’aigua de
Castellví s’ha d’anar sotmetent a arranjaments periòdics atesa la seva antiguitat. Davant d’aquest fet, considereu
prioritari (trieu-ne un):
Incrementar la velocitat de les
actuacions de renovació de la
xarxa
Abaixar el preu del servei
d’aigua, malgrat que pugui
comportar una renovació
més lenta de la xarxa
4. Estaries disposat/ada a participar
com a voluntari/ària en activitats al
municipi?
Sí
No
Si has marcat ‘sí’, posa’t en contacte amb
Comunicació de l’Ajuntament per deixar el teu
nom i telèfon de contacte.

Participació ciutadana i
associacionisme
Transparència i difusió de l’activitat
i gestió de l’Ajuntament
Manteniment de la
via pública
Seguretat Ciutadana
Serveis Socials

Serveis Culturals
Serveis de promoció de
l’ocupació i el treball
Gestió de residus
Estat de conservació dels espais
públics municipals
Altres (concreteu-ho en l’apartat de
comentaris al final del qüestionari)

Serveis Esportius
6. Veïnat del nucli urbà abonat a tvcable.
Si quan arribin els resultats de l’estudi fet
a l’estiu, la cobertura de TDT resultés ser
bona, seguiríeu utilitzant la tvcable?
Sí
No
Principals avantatges i/o inconvenients
del servei. Indiqueu-los.

7. En matèria de neteja i residus...
Esteu satisfets/satisfetes amb la neteja
viària al municipi?
Sí
No
Esteu satisfets/satisfetes amb l’actual
sistema de recollida de residus?
Sí
No
Observacions:

8. En matèria de promoció econòmica,
què prioritzaríeu?
(puntueu, essent 2 el més prioritari i 1 allò
que menys prioritat té)
Que l’Ajuntament participi
en plans d’ocupació
Que es facin cursos de
formació (generals i també
específics)

9. Quines activitats per a jovent us agradaria que es fessin a Castellví?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

