
FITXA TÈCNICA – 2ª EDICIÓ  PROJECTES PARTICIPATIUS 

MODALITAT (B): Projecte presentat per un particular    NÚM.PROJECTE: 

El nom del sol·licitant no figurarà en el projecte exposat 

DADES DEL SOL·LICITANT 
Nom i cognoms: NIF: 

Adreça: Número: Pis: 

e-mail: Tel.: 

 D’acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, AUTORITZO l’Ajuntament 
d’Avinyó a posar-se en contacte amb mi per correu electrònic  

TÍTOL  PROJECTE: 

DADES DEL PROJECTE PARTICIPATIU 

TEMÀTICA (marqueu l’àrea o àrees relacionades amb el projecte) 

 Via pública i infraestructures

 Turisme

 Desenvolupament econòmic

 Noves tecnologies

 Medi ambient i rural

 Salut i benestar

 Esport

 Cultura

 Joventut

 Educació i formació

OBJECTIUS 



JUSTIFICACIÓ 

DESCRIPCIÓ 

Avinyó, _____ de ________ de _____ 

(Signatura) 

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’AVINYÓ 
D’acord amb el què disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us informem que les dades 
consignades en aquest document seran incorporades al fitxer GESTIÓ D’EXPEDIENTS, creat per l’Ajuntament d’Avinyó amb la 
finalitat de gestionar la vostra sol·licitud així com mantenir-vos informats sobre els serveis municipals que puguin ser d’interès. Amb 
la signatura d’aquest document atorgueu el vostre consentiment al tractament de les dades. Per exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei us podeu adreçar  a  l’Ajuntament  d’Avinyó,   presencialment,   per  correu 
ordinari   indicant  “Ref.  Protecció  de  dades”  o  bé  per  correu  electrònic   a avinyo@avinyo.cat 

UBICACIÓ DEL PROJECTE: 

Pressupost orientatiu (desglossat), amb l’IVA inclòs: 

mailto:avinyo@avinyo.cat


CONDICIONS 

 Cada Entitat/persona pot presentar només un projecte.

 Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament donen suport per elaborar el pressupost. Per sol·licitar-lo, 

cal enviar un correu a avny.participacio@avinyo.cat o emplenar una instància a les 

oficines de l’Ajuntament.

 S’hi ha d’incloure el pressupost i, si cal, adjuntar informació complementària: 

imatges/fotos/plànols, mapa d’ubicació del projecte, pressupostos sol·licitats i altres 

informacions d’interès.

 Presentació de la Fitxa tècnica. Període: del 18 de juny al 9 de juliol

− Modalitat A: Projectes presentats per les Entitats associatives:

Entrada al registre pel mòdul de gestió municipal on-line, E-Tram.

− Modalitat B: Projectes presentats per particulars:

Lliurament de la Fitxa tècnica, degudament emplenada, a les oficines de 

l’Ajuntament, o entrada al registre pel mòdul de gestió municipal on-line, E-Tram. 

Horari de dilluns a divendres de 09.00 a 14.30  h  i dijous de 16.00 a 19.00 h.

S’ha de portar el DNI per acreditar que la persona responsable té més de 16 

anys i està empadronada a Avinyó.

 Per a més informació, adreceu-vos a l’Ajuntament d’Avinyó.

Horari de dilluns a divendres de 09.00 a 14.30  h   i dijous de 16.00 a 19.00 h.

Telèfon: 93 838 77 00, Fax: 93 838 88 40, web: www.avinyo.cat

e-mail: avny.participacio@avinyo.cat 

mailto:avny.participaci%C3%B3@avinyo.cat
http://www.avinyo.cat/
mailto:avny.participacio@avinyo.cat
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