
Les propostes que facis han de complir els
següents criteris per tal de ser admeses:

Pots omplir aquest formulari en paper i retornar-lo a l'Ajuntament
de 10.30 a 14.30 h o al correu electrònic comunicacions@seros.cat

O fer les teves propostes mitjançant el formulari online que
trobaràs al web municipal www.seros.cat

➔ Referides a projectes d’inversió i amb un cost no superior a 40.000 €

➔ Ser de competència municipal i sobre béns de propietat municipal

➔ Ser concretes i avaluables econòmicament

➔ No contradir els plans municipals aprovats, no referides a actuacions ja
previstes al pressupost municipal i han de complir amb la normativa vigent

➔ Ser viables tècnicament

➔ No plantejar accions insostenibles, és a dir, que no comprometin les
necessitats i les possibilitats de desenvolupament de les generacions presents
i futures

➔ Ser o plantejar accions inclusives i socialment equitatives

➔ Tenir una visió d’interès general i de gaudi per a tota la població

➔ Anar acompanyades de les dades identificatives de la persona que les
realitza i ser presentades dintre del termini establert

EN QUÈ VOLS INVERTIR 40.000 € DEL
PRESSUPOST D’INVERSIONS MUNICIPAL?

RECORDA!

ES PODEN FER 2 PROPOSTES PER PERSONA. PER A CADA
PROPOSTA, ANOTEU EL TÍTOL, DESCRIPCIÓ I UBICACIÓ TAN

CONCRETA COM SIGUI POSSIBLE DEL QUE PLANTEJA PER TAL
DE PODER INTERPRETAR-LA DE FORMA CORRECTA.

Tens del 8 al 24 de juliol
per fer les teves propostes

Formulari de propostes
Tu proposes

Tu decideixes



Sí No
Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser
tractades per a la següent finalitat: gestió del procés de participació
ciutadana dels Pressupostos Participatius 2022 de Seròs.

ANOTA A CONTINUACIÓ LES TEVES DADES DE CONTACTE

Títol:

Títol:

Descripció:

Descripció:

Lloc:

Lloc:

QUINES SÓN LES TEVES PROPOSTES?

1

2

Nom i cognoms*:

*Camp obligatori

Telèfon de contacte*:

Email de contacte:

Edat:

PROTECCIÓ DE DADES-. Tal com estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) de protecció de
dades personals, l’informem que les dades facilitades per vostè seran tractades per l’AJUNTAMENT DE SERÒS, amb
l’única finalitat de poder atendre de forma adient la seva sol·licitud. La base legitimadora del tractament és la Llei
10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana.
L’informem que les seves dades no seran comunicades a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals
sigui obligatori comunicar-les per a poder gestionar la seva sol·licitud, i a Gabinet Ceres que el nostre ajuntament ha
contractat per a la correcta prestació d’aquest servei de Pressupost Participatiu. Les seves dades seran conservades el
temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa. Pot exercir el
dret d’accés, rectificació, limitació, supressió i oposició en relació a aquestes dades enviant una sol·licitud per escrit,
conjuntament amb una fotocòpia del seu DNI, a l’Ajuntament de Seròs (Lleida), a la Plaça de les escoles, 1.

SERÒS 2022
PARTICIPATIUS
PRESSUPOSTOS
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