Per a més INFORMACIÓ
vine a la

PROPOSTA 2:
Títol:

SESSIÓ INFORMATIVA
13 de febrer a les 19:30 h
al Teatre Jardí

Descripció clara i concreta:

www.lapobladeclaramunt.cat

@poblaclaramunt

La ciutadania teniu l’oportunitat
de decidir en què s’inverteix una
part del pressupost municipal!
Ubicació (carrer, plaça, camí...):

Pots presentar les teves propostes a l'Ajuntament entre el
Febrer i Març.
Trobaràs més butlletes a les oficines municipals o pots
omplir online la que trobaràs al web municipal.
De conformitat amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal
que ens faciliteu seran objecte de tractament i s’incorporaran al fitxer de titularitat municipal
“PROPOSTES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”, la finalitat del qual és gestionar la
petició i mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de
qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no seran cedides a tercers, tret de
les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder
gestionar la vostra sol·licitud, així com en qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent.
Com a persona interessada, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si
s’escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del vostre
document d’identitat, a l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt (Avinguda de Catalunya, 16.
08787 - La Pobla de Claramunt).

Tens un projecte, una idea per
La Pobla de Claramunt?

PRESENTA-LA
I FES-LA
POSSIBLE!

COM POTS PARTICIPAR?
Participant a les sessions de presentació
del procés, per conèixer les bases i fases
del mateix.
Presentant les teves propostes
individuals a través del formulari adjunt o
del web de l’Ajuntament.
Participant a les sessions de priorització,
per reflexionar i determinar de les més
prioritàries a dur a terme.
Votant les propostes que consideris més
interessants i importants per al municipi
presencialment o en línia.

COM HAN DE SER LES
PROPOSTES?

QUINES FASES SEGUIREM?
PRESENTACIÓ
Febrer
2020

PROPOSTES
Febrer i Març 2020

Amb un cost no superior als 35.000 €
El més concretes possible

Ubicació (carrer, plaça, camí...):

VALIDACIÓ
Març, Abril i Maig
2020
VOTACIÓ
Juny i Juliol
2020

Viables a nivell tècnic

 Inclusives
 Anar acompanyades de les dades del proposant

LES TEVES DADES DE CONTACTE
Nom i cognoms:

Telèfon:
Email:

Referides a inversions
Sostenibles, que es pugui assumir el cost de
manteniment futur

Descripció clara i concreta:

PRIORITZACIÓ
Abril
2020

Legals
De competència municipal

PROPOSTA 1:
Títol:

Les propostes hauran de complir els següents criteris:









QUINES SÓN LES TEVES
PROPOSTES?

RETORN
Juliol
2020

