BUTLLETA DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

FASE 1

CAMPANYA INFORMATIVA
I PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Nom:
E-mail:
Edat:

I ACTE DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
29 de novembre
20:30h

ESCRIU AQUÍ LES TEVES PROPOSTES:
1.

Sala de plens de l’Ajuntament

I PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Telemàticament:
www.decidimtarrega.cat
Presencialment (trobaràs bústies a):
Ajuntament, Centre d’entitats, Biblioteca i
Museu Comarcal de Tàrrega

2.

3.

Últim dia per a la recollida de propostes:
21 de desembre
Presentant aquesta proposta, declaro que conec i accepto les condicions que
regula la Guia dels Pressupostos Participatius de Tàrrega ‘19, que es troba a
www.decidimtarrega.cat.
Avís legal: d’acord amb el que diposa la Llei orgànica de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD) Llei 15/1999, us informem que les dades consignades
en aquest document s’incorporaran en un fitxer creat per l’Ajuntament amb la
finalitat de recollir i/o enviar informació oficial d’interès relacionat amb el Pressupost Participatiu. Pot accedir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
adreçant un correu a participacio@tarrega.cat

MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR!!
www.decidimtarrega.cat

www.decidimtarrega.cat

FASE 2

FASE 3

FASE 4

VALIDACIÓ TÈCNICA DE LES
PROPOSTES RECOLLIDES

CELEBRACIÓ DEL FÒRUM
CIUTADÀ DE PRIORITZACIÓ

VOTACIÓ FINAL DE
LES PROPOSTES

Les butlletes recollides presencialment i electrònica
seran valorades i quantificades pels serveis tècnics
municipals.

Per mitjà del Fòrum es debatran i prioritzaran les
propostes que hagin estat vàlides.

En aquesta darrera fase, s’efectuarà el procés de
votació de les propostes finalistes.

Els assistents hauran de seleccionar un nombre
determinat de projectes que es sotmetran finalment
a votació popular.

La votació es realitzarà mitjançant una eina
electrònica que comptabilitzarà els vots.

Les propostes han de reunir els següents requisits:

I Ser de competència municipal
I No contradir els plans aprovats
I Ser realitzables tècnicament
I Ser viables econòmicament
I Respectar el marc jurídic i legal existent
I Ser considerades una inversió

Podran votar totes aquelles persones empadronades
majors de 16 anys.

A determinar

www.decidimtarrega.cat

