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Com pots participar-hi?

Com pots informar-te?

• Llegint els materials que rebràs a casa i estant
amatent a les deferents comunicacións que es
vagin donant.

• Fent la teva proposta del 5 de març al 30 d'abril. La
pots presentar per escrit a l'Ajuntament o a través
del formulari virtual al web www.torrefarrera.cat

• Votant aquelles propostes viables del 21 al 30 de
setembre

• A la pàgina web de l’Ajuntament:
www.torrefarrera.cat

• A les oficines municipals
• A les xarxes socials municipals

(Facebook, Twitter, Instagram)

Les propostes que feu hauran de complir els següents criteris:

Hi tens molt a dir!
Participa-hi!

Que siguin legals.

Que facin referència a competències directes i
assumides per l’Ajuntament.

Amb un cost no superior a 60.000 €

Que facin referència a inversions i es puguin incloure
en aquesta partida del pressupost municipal. I, per tant,
que no facin referència a cap de les altres partides del
pressupost municipal.

S’admetrà una acció i el seu cost, si aquesta
complementa alguna inversió ja prevista però sense
pressupost suficient.

Que les propostes no suposin nova contractació de
personal per part de l’Ajuntament.

Que siguin d’interès general.

Que siguin viables tècnicament, és a dir, que no existei-
xin impediments tècnics per a realitzar la proposta i que
aquesta s’ajusti a la normativa jurídica vigent, en base a
les valoracions realitzades pel personal tècnic
municipal.

Que no plantegin accions d’exclusió social.

Que no plantegin accions insostenibles, és a dir, que no
comprometin les necessitats i les possibilitats de
desenvolupament de les generacions presents i futures.

Que vagin acompanyades de les dades identificatives de
la persona que les realitza (nom i cognoms, telèfon de
contacte i correu electrònic, si se’n disposa), per tal de
poder aclarir possibles dubtes.

Que siguin concretes i avaluables econòmicament.
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FORMULARI DE PROPOSTES
DADES PERSONALS

QUINA ÉS LA TEVA PROPOSTA?

Nom i cognoms:

Telèfon: Email:

Aquest formulari serveix per presentar les propostes per invertir la partida destinada
al procés de pressupostos participatius. Es pot lliurar a les oficines de l’Ajuntament de
Torrefarrera del 14 al 27 d’octubre. També podeu fer arribar les vostres propostes a través
del formulari que trobareu a la web www.torrefarrera.cat, durant les mateixes dates.

Aquest és el 5è any que l'Ajuntament
de Torrefarrera aposta per fer
corresponsable la ciutadania de la
millora del municipi. Gràcies a totes i
tots per la vostra implicació!

Què són els
pressupostos
participatius?

FASES DEL PROCÉS
Tret de
sortida del
procés

Fem arribar a les llars
la guia del procés i
publiquem un vídeo
retrospectiu de les 4
edicions fetes
3 d'ABRIL

Formulari
paper i online
del 5 al 30
d'ABRIL

Comissió
Tècnica
JUNY I JULIOL

Votació Popular
Del 21 al 30 de
SETEMBRE

Presentació
Resultats
Del 2 al 6
d'OCTUBRE

TANCAMENT
AVALUACIÓFEM PROPOSTES PRIORITZEM

PROPOSTES
VALIDACIÓ
PROPOSTES


