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TU TAMBÉ
FAS SANTPEDOR
PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
Qui presenta la proposta
Dades de la persona física
empadronada a Santpedor
o del representant de
persones jurídiques o de
menors de 16 anys
* Correu o telèfon

FORMULARI
Presenta una proposta de
millora per al poble i entre tots
votarem quines tiren endavant

NOM:
COGNOMS:
DNI:

CONTACTE*

Representant legal de:
NOM:
COGNOMS:
DNI:

CONTACTE*

Títol de la proposta
Breu descripció
Indiqueu bàsicament què
voleu fer. La memòria ja ens
donarà una idea més clara
de la vostra proposta

euros

Valoració econòmica

Podeu presentar la vostra proposta fins el 21 de desembre a: Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i
a la Biblioteca Pare Ignasi Casanovas. O bé enviant la vostra proposta al correu
electrònic: spdr.participacio@santpedor.cat
www.santpedor.cat

INVERSIÓ

PROJECTES

1

Projectes d’inversió; ja sigui
per comprar/millorar
infraestructures, crear o
comprar béns per al
funcionament dels serveis
o despeses amortitzables.

2

Adequar-se a les lleis i
normatives vigents del
municipi i ser de
competència municipal.

3

Emmarcar-se en els costos
d’inversió previstos (vegeu
els blocs que s'han definit).
Aquests costos s’han de
poder valorar.

4

Projectes sostenibles i tenir
visió de col·lectivitat. És a
dir que no generin despesa
futura i que tinguin un
impacte favorable per al
conjunt del municipi.

En total es destinaran del
pressupost municipal de
Santpedor a aquest procés
participatiu una partida de
60.000€.
Hi haurà tres tipus de projectes
(segons la quantitat d'inversió)

1

Projectes entre 20.001 i
30.000€ (dotació màxima:
30.000€).

2

Projectes entre 5.001 i
20.000€ (dotació màxima:
20.000€)

3

Projectes de pressupost
igual o inferior a 5.000€
(dotació màxima: 10.000€)

Acompanyeu aquest formulari d'una memòria de la vostra proposta que
ens doni un major detall del projecte que voleu empènyer.
Ha d'incloure:
Qui sou (en cas que el projecte el presenti una persona en nom d'un col·lectiu)
Què voleu fer
On ho voleu fer
Perquè ho demaneu / Quin servei donaria al poble
Quan costa (justificant el pressupost que ens presenteu)
* Fotos orientatives de la vostra proposta o del lloc on voleu que es dugui a terme és
opcional

