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Actualitat

Comencen les trobades de les comissions de treball del Pla Director
per la Societat del Coneixement

Divendres 4 de febrer de 2005
El proper dilluns, 7 de febrer, es començaran a trobar les diverses comissions de
treball que acolliran el debat ciutadà del Pla Director de la Societat del
Coneixement. Aquest s'estructurarà en base a quatre eixos, cadascun dels quals
comptarà amb una comissió específica: la d'e-societat, la d'e-govern, la
d'infraestructures i la d'empresa. El Pla Director de la Societat del Coneixement vol
ser una eina que permeti una millor acció de govern i, alhora, millorar els serveis
públics d'acord amb els progressos de la societat del coneixement i apropar-los als
ciutadans i a les empreses. El 31 de gener passat es va presentar públicament la
diagnosi i a partir d'ara, fins a mitjans de març, es portarà a terme el debat estratègic
en les diverses comissions. La comissió d'e-societat és previst que es trobi el 7, el 21
de febrer i el 7 de març; la comissió d'infraestructures ho farà el 9, el 23 de febrer i
el 9 de març; la comissió d'e-govern es reunirà el 14, el 28 de febrer i el 14 de març
i, finalment, la comissió d'empresa està convocada el 16 de febrer el 2 i el 16 de
març. Les sessions de debat tindran lloc al Cal Botafoc (c/ Sant Llorenç, 7), a les
20.00 hores. Tots els ciutadans que no formin part de les comissions, estan
convidats a participar en el procés d'elaboració del Pla Director de la Societat i
Coneixement fent arribar els seus suggeriments a través de la plataforma Consensus,
al web municipal www.castellarvalles.org.

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

file:///
/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

