Si vols presentar les teves propostes en paper, omple aquesta butlleta i porta-la a les
oficines municipals del 20 de juliol al 30 d’agost. Si prefereixes fer-ho online, ho pots fer
a través del web pressupostos.elmorell.cat
En cas de tenir dubtes podeu escriure al correu participacio@elmorell.cat, on es
facilitarà el suport necessari.
Les propostes que feu han de seguir els següents criteris:
1. Correspondre als següents capítols del pressupost municipal:
Capítol 4. Transferències corrents, podent-se incloure propostes d’ajuts o
subvencions a particulars o entitats amb una descripció el més concreta possible
de l’objectiu pel qual es plantegen.
Capítol 6. Inversions reals, on es poden incloure propostes referents a inversions
com, per exemple, la que va guanyar a la passada edició: “arranjament de la zona
verda del costat del CAP”.
2. No superar la partida econòmica del procés, 70.000 €.
3. Ser viables legalment i tècnicament.
4. Ser de competència municipal.
5. No ser exclusives.
6. No estar previstes en el pressupost municipal referent al 2021 de l’Ajuntament.
7. Ser sostenibles en el temps, és a dir, que l’Ajuntament tingui la capacitat de
mantenir-les, si és el cas, al llarg dels anys.
8. Anar acompanyades de les dades de contacte de les persones proposants, per
tal de poder resoldre possibles dubtes entorn les propostes i per confirmar que
cada persona presenta només un formulari.

PROPOSTA 1
Títol:

Descripció i necessitat a la que respon:

Ubicació:

PROPOSTA 2
Títol:

Descripció i necessitat a la que respon:

Ubicació:

Dades de la persona proposant (*Imprescindibles per a acceptar la proposta)
NOM I COGNOMS
TELÈFON CONTACTE
EMAIL CONTACTE
EDAT
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 del Morell (Plaça de l’Era del Castell, 5. 43760 El Morell).

