LES PROPOSTES
Han de ser competència municipal i han de poder-se realitzar en espais municipals oberts al públic en general.
Han d'estar referides a inversions, com una obra nova, una restauració, compra de mobiliari...
Han de ser propostes que no suposin un manteniment posterior excessiu en relació al seu cost.
Han de ser propostes de projectes que no suposin la necessitat de personal per al seu funcionament o servei
(per exemple un gimnàs del que sigui necessari un monitor)
Ha de ser per a tot el poble o per una majoria i que tothom en pugui fer ús .
Han de ser sostenibles, que no comprometin les necessitats de les generacions futures.
Han de ser respectuoses amb criteris d'inclusió social, equitat i drets humans.
Han de complir la normativa vigent i no poden contradir- la .
Han de ser avaluables econòmicament i que no superin la partida destinada al procés.
Han d'anar acompanyades de les dades de la persona que les presenta per poder consultar en cas de dubtes i
per poder- hi contactar si resultés guanyadora
Han de ser presentades dins del termini i amb el model de formulari establert.
Una persona pot emplenar tantes propostes com desitgi, però cada proposta en un formulari diferent.
No seran vàlides les propostes que ja s'estiguin executant o previstes d'execució en el pressupost d'inversió de
l'Ajuntament
QUI POT PARTICIPAR?

Majors de 16 anys veïns i veïnes de la Torre de Claramunt i/o qualsevol persona que tingui un interès directe
amb el municipi.
TERMINI
Les propostes es podran registrar a la plataforma PARTICIPA 311 www.participa311.diba.cat o es podran
entregar els formularis emplenats a l'Ajuntament, al centre social St. Joan Baptista, o per correu electrònic a
mejiasnm@diba.cat.
Només es registraran les sol·licituds emplenades correctament i validades per la seva admissió.

SUPORT TÈCNIC
Les persones que durant el procés de presentació de les propostes tinguin dubtes o necessitin suportd'un
professional tindran a la seva disposició els serveis tècnics municipals. Per contactar amb els serveis tècnics per
demanar cita prèvia o fer una consulta concreta cal trucar al telèfon 93 801 03 29 o a través de correu
electrònic colaual@diba.cat. L'atenció directa es realitzarà amb cita prèvia els dimecres de 17 a 18:30 hores.
ON TROBARÀS INFORMACIÓ?
Web www.latorredeclaramunt.cat , a les oficines de l’Ajuntament i a les xarxes socials municipals.
Hi ha establerta una comissió ciutadana de seguiment dels pressupostos participatius a qui us podeu dirigir.
Enguany els membres de la comissió són:
Marc Vallet, Marta de Belza, César Torrell, Mireia Cano , Natalia Cosano.

