Com pots informar-te?
• A la pàgina web de l’Ajuntament:
www.torrefarrera.cat
• A les oficines municipals
• A les xarxes socials municipals
(Facebook, Twitter, Instagram)

Com pots participar-hi?
• Assistint a la sessió de presentació que tindrà lloc el
14 d'octubre a la Llar de Jubilats i al Passatge del Parc
• Fent la teva proposta del 15 al 31 d'octubre. La pots
presentar per escrit a l'Ajuntament o a través del
formulari virtual al web www.torrefarrera.cat
• Votant aquelles propostes viables del 15 al 23 de
gener de 2022

Les propostes que feu hauran de complir els següents criteris:
Que siguin legals.
Que facin referència a competències directes i
assumides per l’Ajuntament.
Amb un cost no superior a 55.000 €
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.
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Que siguin viables tècnicament, és a dir, que no existeixin 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.

edició

2021

!
r
i
d
a
t
l
o
m
s
n
e
t
i
H
Participa-hi!

Què són els
pressupostos
participatius?

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.

FORMULARI DE PROPOSTES
DADES PERSONALS
Nom i cognoms:

Telèfon:

FASES DEL PROCÉS

Email:

QUINA ÉS LA TEVA PROPOSTA?

SESSIÓ DE
PRESENTACIÓ
Sessió a la Llar
de Jubilats i al
Passatge del
Parc (al costat
de les piscines).
14 OCTUBRE

L’Ajuntament de Torrefarrera obre per
quart any un procés de participació
ciutadana per tal que els veïns i
veïnes del municipi puguin decidir en
què s’inverteix una part del pressupost
municipal. Aquesta iniciativa és un pas
per a un govern més transparent i
col·laboratiu.
2021

FEM PROPOSTES

VALIDACIÓ
PROPOSTES

PRIORITZEM
PROPOSTES

Formulari
paper i online
15-31
OCTUBRE

Comissió
Tècnica
8 NOVEMBRE
A 10 DESEMBRE

Votació
Popular
15-23
GENER
2022

TANCAMENT
AVALUACIÓ
Presentació
Resultats
24-30
GENER
2022

