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Hola a todos/as,
El objeto de este correo es informaros que el Ayuntamiento de Moncada se encuentra en estos
momentos desarrollando un Plan Urbano de Actuación Municipal (PUAM) con el objeto de dotar
al municipio de una planificación estratégica que incorpore los objetivos establecidos por la
Agenda 2030 en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El  citado Plan tiene asimismo como objeto diseñar una hoja de ruta de actuaciones en el
ámbito municipal, participada con la ciudadanía y los agentes sociales, que permita integrar las
prioridades futuras respecto a obras y servicios en la agenda urbana municipal para hacer del
municipio un ámbito de convivencia amable, acogedor y saludable.
En el marco del desarrollo de este Plan se ha puesto en marcha una web de participación
ciudadana  para  que  toda  la  ciudadanía  pueda  efectuar  las  aportaciones  que  considere
oportunas. Os facilitamos el enlace a la citada web a través del que podréis acceder a un
cuestionario de participación (Apartado PARTICIPA):
http://puammoncada.participacion-publica.com/
Atentamente,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hola a tots/es,
L'objecte d'aquest correu és informar-vos que l'Ajuntament de Moncada es troba en aquests
moments desenvolupant un Pla Urbà d'Actuació Municipal (PUAM) amb l´objecte de dotar al
municipi d'una planificació estratègica que incorpore els objectius establerts per l'Agenda 2030
en el marc del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
Altre  dels  objectius  del  Pla  és  dissenyar  un  full  de  ruta  d'actuacions  en  l'àmbit  municipal,
participat  amb la  ciutadania  i  els  agents  socials,  que permeta integrar  les prioritats  futures
respecte a obres i  serveis en l'agenda urbana municipal per a fer del municipi un àmbit de
convivència amable, acollidor i saludable.
En el marc del desenvolupament d'aquest Pla s'ha posat en marxa una web de participació
ciutadana perquè tota la ciutadania puga efectuar les aportacions que considere oportunes. Us
facilitem l'enllaç a la citada web a través del que podreu accedir a un qüestionari de participació
(Apartat PARTICIPA):
http://puammoncada.participacion-publica.com/
Atentament,

www..moncada.es

Este missatge i els fitxers annexos són confidencials dirigint-se exclusivament al destinatari mencionat en l'encapçalament. Els mateixos contenen informació reservada que

no pot ser difosa. Si vosté ha rebut este correu per error, tinga l'amabilitat d'eliminar-ho del seu sistema i avisar al remitent per mitjà de reexpedició a la seua adreça

electrònica; no haurà de copiar el missatge ni divulgar el seu contingut a cap persona.

Les dades personals facilitats per vosté o per tercers seran tractats per l'AJUNTAMENT DE MONCADA amb la finalitat de gestionar i mantindre els contactes i relacions

que es produïsquen com a conseqüència de la relació que manté amb l'Ajuntament. Normalment, la base jurídica que legitima este tractament, serà el seu consentiment,

l'interés legítim o la necessitat per a gestionar una relació contractual o semblant. El termini de conservació de les seues dades vindrà determinat per la relació que manté

amb nosaltres. Per a més informació respecte d'això, o per a exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigisca una comunicació

per escrit a l'AJUNTAMENT DE MONCADA, C/Major, 63, 46113 Moncada, València, o al nostre Delegat de protecció de dades (info@moncada.es).En cas de considerar

vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de protecció de dades (www.agpd.es). Així mateix, és

responsabilitat seua comprovar que este missatge o els seus arxius adjunts no continguen virus informàtics, i en cas que els tingueren eliminar-los.
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