CATEGORIES DE PROPOSTES EN EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ
PAM 2019
Aquest procés s'orienta a presentar propostes relacionades amb l’activitat i els serveis
de competència municipal.
Els eixos d'activitat als quals preferentment s'han d'adreçar les propostes són els
següents:
1. Les persones i la igualtat d’oportunitats

2.

3.

•

Actuacions que es centren en preservar el benestar social i, per tant, tenen a
veure amb la qualitat de vida de les persones: la salut i serveis socials.

•

Actuacions que s’adrecen a promoure la inclusió i els drets de les persones
amb capacitats diverses a la ciutat, la inclusió i la igualtat de gènere, o el
foment de la diversitat afectiva, sexual i de gènere i els drets LGBTI, la inclusió
i la igualtats d’oportunitats de les persones de diferents orígens, nacionalitats,
ètnies, cultures i creences.

•

Promoció i difusió dels Drets Humans.

•

Actuacions orientades a temes de consum, la seguretat dels productes i
serveis, els drets i deures de la ciutadania com a persones consumidores o el
dret a l’habitatge.

L'economia, empresa i ocupació
•

Actuacions que ajuden a promoure la millora contínua de l'ocupabilitat de les
persones mitjançant l'orientació professional i la formació qualificadora.

•

Actuacions pensades per contribuir a la promoció econòmica, com
l’emprenedoria, l’economia social, la promoció i dinamització comercial, les
fires i mercats, o la innovació i el desenvolupament de models productius
sostenibles.

L'educació, la cultura i l'esport
•

Activitats que ajudin a millorar l’oferta cultural, la creació artística, el patrimoni
cultural o arquitectònic. Festes i cultura popular, biblioteques, museus,
continguts culturals, etc.

•

Actuacions que ajudin a millorar l’oferta esportiva a la ciutat, ús d’equipaments,
promoció de l’esport i de l’activitat física, etc.

•

Actuacions relacionades amb l’educació, nous projectes educatius, i amb
l’àmbit universitari, la recerca, difusió i transferència del coneixement...

•

Actuacions o propostes adreçades a la preservació de la memòria històrica a la
ciutat en commemoració i record de les persones i els fets que han
protagonitzat la construcció de la societat democràtica.

4.

5.

La convivència ciutadana, via pública i gestió de l'espai públic.
•

Actuacions relacionades amb el territori: desenvolupament i transformació
urbanística, actuacions de conservació i urbanització i propostes per gestionar
l'espai públic

•

Actuacions que es centren en la neteja i gestió dels residus, la mobilitat i el
transport.

•

Actuacions per millorar la seguretat a la via pública, els seus usos, la
convivència i el civisme.

El medi ambient i la sostenibilitat ambiental
•

6.

Actuacions relacionades amb l'entorn natural, l'ús de la energia i el canvi
climàtic, la qualitat de l'aire, Anella verda, projectes d’educació ambiental, etc.

La transparència, participació, qualitat i Govern Obert
•

Actuacions per millorar l’accés a la informació per part de la ciutadania i la
transparència municipal, juntament amb els mecanismes de diàleg i d'intercanvi
d'idees.

•

Actuacions que ajudin a promoure l'associacionisme, el voluntariat i a la millora
de la participació ciutadana.

•

Propostes relacionades amb l’organització municipal, la qualitat o les
condicions que es donen en la prestació dels serveis que s’ofereixen a la
ciutadania.

