LES VALORACIONS
Un cop rebudes les propostes, es farà la
primera valoració.
Els serveis tècnics amb el vist-i-plau de la
comissió ciutadana, valoraran les propostes
rebudes i determinaran la seva viabilitat.
Les propostes validades es faran públiques
a través dels diversos canals:
la plataforma PARTICIPA 311, la web de
l'Ajuntament, xarxes socials i en paper , on
s'explicaran tots els projectes acceptats .
Ens posarem en contacte amb els
participats per informar- los de la situació
de la seva proposta.

LES VOTACIONS
Com es votarà?
Telemàticament a través de la plataforma
www.participa311-latorre.diba.cat
donant el teu suport a 2 de les propostes.
Més informació a
www.latorredeclaramunt.cat

Més informació a
www.participa311-latorre.diba.cat
www.latorredeclaramunt.cat/
En cas d'incidència amb la web
podeu trucar al telèfon 93 801 34 56
de 16:00 a 20:00 hores
Centre Social Sant Joan Baptista
També poden resoldre dubtes
acudint a la comissió de seguiment
dels presupostos participatius formada per:
Marc Vallet, Marta de Belza, César Torrell,
Mireia Cano , Natalia Cosano

Què faries
a la Torre
de Claramunt
Amb 35.000€?

Pressupostos Participatius
2021-2022
Els ciutadans de nou podrem
PROPOSAR i VOTAR projectes
d'inversions per al nostre poble

Pressupostos Participatius 2021-2022

Amb el gran èxit participatiu obtingut en els darrers
pressupostos, l'Ajuntament de la Torre de Claramunt
segueix apostant per la participació de la ciutadania
en l'elaboració i presa de decisions del pressupost

PARTICIPA
ACTIVAMENT,
ESTÀ A LES TEVES
MANS!

d'inversions del municipi.
Això significa que està a les teves mans prendre
decisions importants sobre el nostre poble. Vols
participar- hi?
Enguany , de nou, es destinen 35.000 € IVA INCLÒS del

pressupost de 2021 per tal que els torredans i
torredanes pugueu triar directament en què voleu
invertir-los.
El pressupost es repartirà en dos projectes que no
superin els 17.500 € IVA INCLÒS, i fins a 35.000 € .

LES PROPOSTES
Què són ?
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, (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
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 i oportunitats de desenvolupament 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 ( per exemple no es poden proposar posar
papereres, quan hi ha el servei anoia verda)
Han de ser avaluables econòmicament i que no
superin la partida destinada al procés.
Han de ser presentades dins del termini, amb el
model de formulari establert i amb les dades de la
persona de contacte.
Es poden emplenar tantes propostes com es
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 fer- la?

Qualsevol persona , major de 16 anys,
empadronada al municipi i/o persones amb
segona residència al Municipi.

Com i a on l'he de fer ?
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 c.social St.Joan Baptista, o per
correu electrònic a mejiasnm@diba.cat.
Els formularis entregats fora de la plataforma
seran publicats per part de l'Ajuntament a la
plataforma PARTICIPA 311 sota el nom de
“Propuesta oficial” i s'adjuntarà el formulari
lliurat escanejat amb les dades personals
anonimades.
Només es registraran les sol·licituds emplenades
correctament i validades per la seva admissió.

Tindrem assessorament
tècnic ?

Es pot sol·licitar suport tècnic a l'Ajuntament
per resoldre dubtes de la vostra proposta
demanant cita prèvia els dimecres al matí .

