
  Participació Ciutadana

Consulta sobre eixos programàtics:

Participació:
Vols que la ciutadania decideixi les polítiques que du a terme la Paeria?

[   ]  1 Si, vull un mecanisme de participació ciutadana.
[   ]  2 Nomes els temes mes importants.
[   ]  3 No, prefereixo que les decisions les prenguin els polítics.

Vols que la Paeria realitzi consultes ciutadanes periòdicament?

[   ]  1 Si, cada sis mesos.
[   ]  2 Si, cada tres mesos.
[   ]  3 Si, sempre que calgui.
[   ]  4 No, prefereixo que les decisions es prenguin sense consultar-me. 

Transparència:
Creus que l'ajuntament hauria de ser mes transparent en els seus comptes?

[   ]  1 Si, però nomes en les despeses i partides importants. 
[   ]  2 Si, vull poder conèixer en que es gasta fins a l'últim euro.
[   ]  3 No, prefereixo que es mantingui com fins ara.

Economia social i del be comú:
Vols que els impostos, multes, i les taxes municipals tinguin caràcter progressiu?

[   ]  1 Si, vull que siguin variables en funció del nivell econòmic de les persones.
[   ]  2 No, crec que es just que tothom pagui el mateix.

La Paeria hauria de tenir criteris ètics, mediambientals i d'eficiència, en les seves 
clàusules de contractació?

[   ]  1 No. Crec que nomes hauria de tenir en comte l'import.
[   ]  2 Si, però nomes hauria de tenir en compte l'eficiència en el servei.
[   ]  3 Si, hauria de tenir en compte criteris mediambientals i d'eficiència.
[   ]  4 Si, hauria de tenir en compte criteris ètics, mediambientals i d'eficiència.

Viabilitat pressupostaria:

dos o tres preguntes



Drets bàsics de la ciutadania:

dos o tres preguntes

Model de ciutat:
- Creus que cal que l'energia que consumeixen les instal·lacions municipals ha de
 ser d'origen renovable?

[   ]  1 No, crec que això no té importància.

[   ]  2 Tant me fa, mentre sigui la més barata

[   ]  3 Sí, crec que cal apostar per aquest tipus d'energia i treballar per l'eficiència 
energètica

 per reduir els consums innecessaris.

Privilegis polítics:
Creus que cal limitar el mandat dels càrrecs electes?

[   ]  1 No, crec que s'han de poder presentar sempre que vulguin.
[   ]  2 Si, nomes haurien de poder exercir una legislatura
[   ]  3 Si, amb un màxim de dos legislatures per poder tirar endavant els projectes que 

defensen.
[   ]  4 No, crec que això no s'ha de fer per imposició, sinó per voluntat dels partits.

 Creus que la feina com a alcalde/essa o regidor/a ha de ser incompatible amb

altres dedicacions professionals?

[   ]  1 No, crec que s'ha de permetre que s'exerceixin altres càrrecs o feines.

[   ]  2 Només amb les de l'empresa privada per evitar tractes de favor.

[   ]  3 Sí, amb qualsevol altra feina per a que es dediquin exclusivament a la seva tasca 
per la ciutat.

Dades per validació:

DNI ........................... Codi postal  ..........................

Pots entregar aquest full de consulta als voluntaris o als següents punts de recollida:
Botiga de discos i tal. Pub de musica Tal. Botiga tal i tal, local associació i tal. 


