Formulari de presentació de propostes

Dades de contacte
Noms i cognoms: __________________________________________________________________________
Telèfon de contacte: __________________ NIF: _____________ Data de naixement: __________________
Adreça: __________________________________________________________________________________
Correu electrònic: __________________________________________________________________________

Dades de la proposta
Títol de la proposta: ________________________________________________________________________
Descripció detallada (10.000€ IVA inclòs per proposta):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Perquè es interessant aquesta proposta ?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
A quines persones beneficia aquesta proposta? _________________________________________________
Ubicació: _________________________________________________________________________________
*Les dades personals s’incorporaran al fitxer de participants del procés de pressupostos participatius 2020 creat per l’Ajuntament de Castellolí amb finalitats
informatives i comunicatives. Entenem que, amb l’enviament d’aquest formulari, ens atorgues el teu consentiment per portar a terme aquest tractament.
L’Ajuntament, com a responsable de fitxer, t’informa que pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-te a les seves
oficines.

COM HAN DE SER LES PROPOSTES?
−
−
−
−
−
−
−

−
−

Han de ser competència municipal
Han d’estar referides a inversions
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 donar resposta a una necessitat concreta.
Han de complir la normativa vigent.
Han de ser avaluables econòmicament i que no superin la partida destinada al procés. Enguany es
destinen 10.000€ per a executar un únic projecte, això vol dir que cada proposta presentada en el
formulari no pot superar el màxim de 10.000€ IVA inclòs.
Han d’anar acompanyades de les dades identificatives de la persona que les presenta, i presentades
dins del termini i model de formulari establert.
Una persona pot omplir tantes propostes com desitgi, omplint cada proposta en un formulari
diferent. Es podran adquirir més formularis a l’Ajuntament, descarregar-los de la web municipal o bé
emplenar-los directament través de l’App Ajuntament de Castellolí.

QUI HI POT PARTICIPAR?
Els majors de 16 anys veïns i veïnes de Castellolí i/o qualsevol persona, empresa, entitat o associació local
que tingui un interès directe amb el municipi.

QUIN ÉS EL TERMINI PER PRESENTAR EL FORMULARI DE PROPOSTES?
El formulari emplenat es podrà presentar presencialment a l’Ajuntament de Castellolí en horari d’atenció al
públic, per correu electrònic a decidim@castelloli.cat o bé a través de l’App Ajuntament de Castellolí.
El termini de presentació dels formularis de propostes del 1 al 15 de juny de 2021.
Només es registraran les sol·licituds omplertes correctament i validades per la seva admissió. Al finalitzar la
recepció de formularis es publicarà la llista de propostes admeses.

SUPORT TÈCNIC
Les persones que durant el procés de presentació de les propostes tinguin dubtes o necessitin suport d’un
professional tindran a la seva disposició els serveis tècnics municipals. Per contactar amb els serveis tècnic
o fer una consulta concreta podeu trucar al telèfon 938084000 o a través del correu electrònic
decidim@castelloli.cat . L’atenció directa es realitzarà amb cita prèvia en horari d’oficines.

ON TROBAR MÉS INFORMACIÓ?
−
−
−

Web municipal: www.castelloli.cat
A l’App Ajuntament de Castellolí
A les oficines municipals

