
Ajuntament d’Olost  Pl. Major, 1 - 08516 OLOST 

 NIF: P0814800 I 
 olost@olost.cat 

FORMULARI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

TÍTOL DEL PROJECTE: 

NOM DE LA PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT: 

DNI DE LA PERSONA SOL·LICITANT O CIF DE L’ENTITAT 

PRESSUPOST APROXIMAT: 

DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS DEL PROJECTE: 



Ajuntament d’Olost  Pl. Major, 1 - 08516 OLOST 

 NIF: P0814800 I 
 olost@olost.cat 

DADES DE CONTACTE: 

TELÈFON: ________________________________ 

E-MAIL: ______________________________ 

IMPORTANT: Per poder presentar la vostra proposta cal que ompliu tots els camps del formulari. 
Opcionalment podeu aportar imatges per completar la informació presentada. Us recordem que per poder 
votar les persones han d’estar empadronades a Olost o demanar formar part del Registre de Participació 
Ciutadana d’Olost.  

Si teniu qualsevol dubte a l'hora de fer la sol·licitud podeu trucar al 620 83 71 50. 

Us convidem a consultar tota la informació dels Pressupostos Participatius a www.olost.cat 

Us confirmem que aquest projecte s’inclourà en el Registre de Propostes Ciutadanes. 

Olost, a  de  de 2022 

Signatura:______________________________________ 

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’OLOST 

AVÍS LEGAL 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aquesta Administració 
li informa que les dades de caràcter personal que s'obtinguin de la seva sol·licitud seran incorporats i tractats de forma segura i 
confidencial en els corresponents fitxers. La recollida i tractament d'aquestes dades té com a fi l'exercici per part d'aquesta 
Administració de les funcions i competències atribuïdes legalment, incloses les relatives a la comunicació, notificació i qualsevol altra 
actuació que es derivi de les relacions jurídic-administratives dutes a terme en aquesta Administració i de les quals vostè sigui titular; 
així com la formació i manteniment dels propis fitxers. Si ho desitja, pot accedir a les dades facilitades, així com de sol·licitar, si escau, 
la seva rectificació, oposició o cancel·lació, dirigint una comunicació escrita a aquesta Administració, Plaça Major nº 1 Olost 08516. 
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