Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018”
Dades de la proposta presentada
En quina categoria es presenta la proposta *
Categoria 1:

(promoure despeses en inversions)

Categoria 2:

(promoure despeses en projectes socials, culturals o solidaris)

1. Denominació de la proposta presentada*

2. Descripció de la proposta presentada *

3. Justificació de la proposta presentada *

4. Persones beneficiàries o destinatàries *

5. Pressupost calculat *

Compromís de cofinançament, només per entitats o col·lectius

(si s’escau). Cal adjuntar

declaració jurada
6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)
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Dades de contacte
1. Nom i cognoms (o entitat o
col·lectiu) *
2. DNI/CIF/NIF *
3. Data de naixement
4. Adreça *
5. Telèfon *
6. Correu electrònic
7. Signatura *

Les persones i les entitats a les quals durant el procés d’elaboració i presentació de les propostes els hi sorgeixin dubtes
i/o necessitin suport tenen a la seva disposició els serveis tècnics municipals corresponents, trucant al telèfon 938 967
300 o enviant un correu electrònic a l’adreça pressupostosparticipatius@santperederibes.cat.

Amb la presentació d’aquesta proposta, declaro que conec i accepto les normes reguladores
aprovades en sessió plenària de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes que donen cobertura al
procediment dels Pressupostos participatius 2018 que es dotarà al Pressupost Municipal 2019.
Accepto que s’incloguin les meves dades en els registre corresponent de l’Ajuntament per a la comunicació d’altres
procediments participatius (per garantir els principis de confidencialitat, seguretat i integritat, així com per a donar

compliment a la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades
identificatives s’inclouran en el fitxes denominat “projectes participatius”, del qual és responsable l’Ajuntament, amb la
finalitat d’escrutar i gestionar les propostes dels pressupostos participatius i la informació dels procediments d’acció i
participació ciutadana que se’n derivin. No es farà cap mesa de cessió de dades. Així mateix, podeu exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant registre presencial/electrònic a l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes – www.santperederibes.cat).

Sant Pere de Ribes,

de/d’

de 2018

* Aquestes dades són imprescindibles per donar validesa inicial a la proposta, a l’espera de l’anàlisi i validació
corresponent per part de la comissió de gestió tècnico-econòmica. En cas de no aportar alguna d’aquestes dades, la
proposta es desestimarà i no passarà a la fase d’anàlisi i validació.
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