Benvvolguts/des veïns/es,
v
Hem arribat a la fase de vota
acions dels Pressupostos
P
s Participatius de Torreffarrera, gaire
ebé la
darreera de tot el procés.
Us encoratgem a tots a pa
articipar perr selecciona
ar quina/ness propostess de les que
e heu
es tècnicament i econòmicament, creieu
c
proposat a la fasse anterior, i que han esstat validade
s en les que
q cal quee invertim els 45.000 eu
uros del preessupost d’in
nversió dota
at per
que són
enguany.
p votar?
Qui pot
Tota la poblaciód
de 16 anys o més empad
dronada a To
orrefarrera tél’oportunit
t
tat de votar
d 3 proposttes.
fins a un màxim de
Per reealitzar la vo
otacióefectivva es pot ferr de dues ma
aneres:
 Presencia
alment, anant a les oficines municip
pals on se uss donaran indicacions
 Electròniicament, mittjançant l'en
nllaç des de la web de l’A
Ajuntament,, enllaç enviat per
correu electrònic o des de l’adreça directa de
e http://torrrefarrera.hap
ppyopinion.ccom
La vo
otaciópopula
ar tindrà llocc els dies:
Preseencialment:
 Del 26 al 30 de juny, de
d 9 a les 15 h
Electtrònicament:
 Del 26 dee juny al 2 dee juliol
La seessiód'escrutini es faràeel següent dia
d laborable
e després de finalitzar les votacion
ns, en
presèència del seccretari municipal.
op realitzatl'escrutini, lees propostess s'ordenaran
n per ordre de
d vots.
Un co
p
fin
nals se selecccionaran seegons lavotacióobtingu
uda, fins a essgotar el lím
mit de
Les propostes
45.0000 euros. Arrribat el punt en el qu
ual la incorp
poraciód'un
naproposta ffaci que l'im
mport
acum
mulat superi la dotacióeestablerta, sa
altaràa la se
egüent proposta mésvottada que pe
ermeti
comp
pletar el límiit.
a
a pa
articipar. Enttre tots fem Torrefarrera
T
a millor.
Esperem que us animeu
Cordialment,

otus
Jordii Latorre i So

Alcalde de Torrefarrera

