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Petició de Consulta Popular

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

En l'apartat de Patrimoni i Cultura al web de la pàgina de l'ajuntament de Cocentaina no hi ha informació respecte a la història
recent del nostre poble, concretament en termes de Memòria Històrica.

Sol·licita

L'inclusió d'un portal de memoría històrica que contanga informació contrastada, verídica i analitzada de la nostra vila.

Justificació
Motiu

Observacions
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Dades de l'interessat

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Exp. 27/2021 - Pressupost Participatiu 2021

INFORME DE VIABILITAT DE LES PROPOSTES

Rebuda la seua proposta amb NRE 654 de data 01/10/2021 li informe que la proposta
presentada per vostè «Inclusió a la web municipal d'un portal de memòria
històrica» 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.

MIGUEL ANGEL RAIGAL
Coordinador Joventut i Activitats Culturals
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