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EN QUÈ VOLS INVERTIR 55.000 € DEL
PRESSUPOST D’INVERSIONS MUNICIPAL?

La proposta que facis ha de complir els
següents criteris per tal de ser admesa:
➔ Que sigui legal, d’interès general i de competència directa i assumible per
l’Ajuntament
➔ Que no tingui un cost superior a 55.000 €
➔ Que sigui viable tècnicament
➔ Que sigui sostenible
➔ Que sigui concreta i avaluable econòmicament
➔ Que tingui la consideració d’inversió
➔ Que no suposi nova contractació de personal per part de l’Ajuntament
➔ Que no plantegi accions d’exclusió social
➔ Que vagi acompanyada de les dades identificatives de la persona que la fa

ES POT FER 1 PROPOSTA PER PERSONA.
LA TEVA PROPOSTA HA D’ANAR ACOMPANYADA
D’UNA DESCRIPCIÓ CLARA DE L’ACTUACIÓ QUE
PLANTEGES I HAS D’ESPECIFICAR LA SEVA UBICACIÓ.

RECORDA!

TENS DEL 15 AL 31 D'OCTUBRE PER FER LA TEVA PROPOSTA

2021

QUINA ÉS LA TEVA PROPOSTA?

Actuació:
Títol:
Descripció:

Lloc:

ANOTA A CONTINUACIÓ LES TEVES DADES DE CONTACTE
NOM I COGNOMS

TELÈFON CONTACTE
EMAIL CONTACTE
PROTECCIÓ DE DADES-. Tal com estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) de protecció de dades personals,
l’informem que les dades facilitades per Vostè seran tractades per l’AJUNTAMENT DE TORREFARRERA, amb l’única finalitat de poder
atendre de forma adient la seva sol·licitud. La base legitimadora del tractament és la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes
populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana.
L’informem que les seves dades no seran comunicades a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui obligatori
comunicar-les per a poder gestionar la seva sol·licitud, i a Gabinet Ceres que el nostre Ajuntament ha contractat per a la correcta
prestació d’aquest servei de Pressupost Participatiu. Les seves dades seran conservades el temps necessari per poder complir amb les
obligacions legals que encomana la normativa administrativa. Pot exercir el dret d’accés, rectificació, limitació, supressió i oposició en
relació a aquestes dades enviant una sol·licitud per escrit, conjuntament amb una fotocòpia del seu DNI, a l’Ajuntament de Torrefarrera
(Lleida), al carrer Major, 35.

