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Instància General

Tipus de persona

NIF/CIF

Nom

Primer cognom

Segon cognom

Física

Dades a l'efecte de notificacions
Mitjà de notificació

Email

Mòbil

Electrònica

Exposa / Sol·licita
Exposa

Vista la campanya de pressupostos participatius de l'any 2021, convocat per l'ajuntament de Cocentaina,

Sol·licita

Presentar 4 propostes per als pressupostos participatius

Documentació addicional
(*) En virtut de l'article 28.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els
interessats podran aportar qualsevol altre document que estimin convenient
Nom del fitxer
Fitxer aportat

propostes pressupostos
participatius 2021

Validesa

Original

Descripció

Document amb 4 propostes per a
participar en els pressupostos
participatius 2021

Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades
He estat informat de què aquesta Entitat tractarà i guardar les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya per a la
realització d'actuacions administratives
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable

Ajuntament de Cocentaina

Finalitat

Tramitar procediments i actuacions administratives.

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat.

Destinataris

Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a
tercers països.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional.

Informació
Addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça
https://cocentaina.sedelectronica.es/privacy
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Dades de l'interessat

PROPOSTA 4ª: LITERATURA: CONCURS DE POESIA I RELAT CURT PER A PERSONES MAJORS
Presentació:
Estem vivint els temps de pandèmia i moltes persones majors estan confinades a les cases per temor
a contraure el coronavirus. Moltes d’aquestes persones tenen inquietuds literàries i caldria donar-li
un impuls i un reconeixement, si escau. Per fomentar la creativitat i la reactivació de les habilitats de
les persones majors de Cocentaina.
Proposta:
Concurs de Poesia i Relat Curt destinat a aquest col·lectiu. Per a establir unes bases l’ajuntament
reunirà a persones enteses en la matèria i llançarà el concurs, el qual ha de tindre les següents
categories:
- Entre 60 i 79 anys.
- Majors de 80 anys.
Els premis i les condicions de les obres seran les establertes a les bases.
Conclusions:
Amb aquesta proposta es pretén iniciar una vessant literària, per donar-li un caire cultural a les
propostes de participació ciutadana promoguda pel nostre ajuntament.
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Exp. 27/2021 - Pressupost Participatiu 2021

INFORME DE VIABILITAT DE LES PROPOSTES

Rebuda la seua proposta amb NRE 619 de data 31/01/2021 li informe que la proposta
presentada per vostè «Organitzar un concurs de poesia i relat curt per a persones
majors» ha sigut valorada tècnicament com a VIABLE.

En el cas de no estar d’acord amb l’informe elaborat pel tècnic especialista municipal
tindrà fins al 5 d’abril per a justificar el seu desacord, presentant-lo per registre
d’entrada a la seu electrònica o presencialment al SIC. Altrament, pot personar-se i
demanar cita amb el tècnic que signa l’informe perquè li explique el contingut i la
motivació de l’informe.
En cas de no haver-hi resposta, recorde que el silenci administratiu és negatiu en
aquest cas i que està regulat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.

Vicent Josep Santamaria i Picó
Tècnic de Promoció Lingüística
Document signat digitalment
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