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L'AGENDA
DE PARTICIPACIÓ
Jornada de Presentació:
Pressupostos Participatius
Di mecres, 10 d' octubre
7 de l a tarda
Sal a Cul tural (bai xos Aj untament)

Període de presentació de
propostes
Del 19 d' octubre al 3 de novembre

Període obert per votar els
projectes
Del 19 de novembre al 3 de desembre

Presentació del projecte o
projectes escollits
Di j ous, 13 de desembre
7 de l a tarda
Sal a Cul tural (bai xos Aj untament)

Període d'execució
El proj ecte o proj ectes escol l i ts es
començaran a executar el 2019.

SUPORT PER PRESENTAR
ELS VOSTRES PROJECTES
Sou un col·lectiu i voleu que
us vinguem a explicar els detalls
del procés participatiu?
Necessiteu suport per redactar
i presentar els projectes?
Voleu saber com cal procedir
per fer les votacions?

CONTACTE
Tècnic de Participació Ciutadana
de l'Ajuntament d'Olost
Tel. 620 83 71 50
E-mail: participacio@olost.cat

PRESSUPOST PARTICIPATIU
OLOST
OCTUBRE - DESEMBRE 2018

ARA, TU DECIDEIXES!

Des de la regidoria de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament d’Olost
tornem a impulsar per segona vegada
aquest any una nova convocatòria dels
Pressupostos Participatius,
Tots els veïns i veïnes d’Olost i Santa
Creu de Jutglar teniu l’oportunitat de
decidir en què voleu destinar una part
de la inversió, que correspon a 20.000€.

PRESSUPOST PARTICIPATIU
Significa que és la ciutadania,
individualment o a través d’entitats o
col·lectius, qui decideix directament
com es gasta una part dels
pressupostos municipals.

REQUISITS PER PARTICIPAR
Podeu participar en la presentació i
votació de propostes tots els veïns i
veïnes majors de 16 anys, i les entitats,
associacions i institucions del poble.
No poden participar en el nou procés les
entitats que hagin guanyat l'import
total del projecte en l'anterior edició.

REGISTRE DE
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Totes les persones que no estiguin
empadronades a Olost i vulguin
participar en el procés s'han
d'inscriure en el Registre de
Participació Ciutadana.
Podeu consultar tota la informació de
com fer-ho al web de l'Ajuntament o
trucant al 620 83 71 50,

CANALS
PER
PARTICIPAR
Fulls oficials disponibles a les
oficines de l'Ajuntament d'Olost
Bústia creada a l’apartat de
Participació Ciutadana/
Pressupostos Participatius del web
www.olost.cat

PROJECTES GUANYADORS
DEL PRIMER PROCÉS
PARTICIPATIU 2018:
Es van presentar 14 projectes
i dos van ser guanyadors:

A través del correu electrònic:
participacio@olost.cat

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Cada persona o entitat pot presentar
un màxim de 2 propostes i cadascuna
pot tenir un cost entre 500 i 15.000€.
Tot i que l'import total serà de
20.000€, es destinarà un màxim de
15.000€ al projecte guanyador, Així es
podrà invertir en més d'un projecte.

INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER
PRESENTAR LES PROPOSTES
Nom de la persona, persones, entitat
o associació que presenta la proposta
Títol
Descripció detallada del projecte
Objectius bàsics
Estimació del cost (si és possible)

CONFIRMACIÓ DE REBUDA
Tots els projectes s’inclouran en el
Registre de Propostes Ciutadanes i
s'enviarà una carta per confirmar la
seva recepció, en un termini de 15 dies.

- Tranformar el pati de l’ escola
bressol Estel i el pati d’ infantil de
l’ escola Terra Nostra va ser el
proj ecte més votat i va rebre
10. 000€. Des de l ' i ni ci del nou curs
el s i nfants j a di sposen d' un espai
amb acti vi tats que esti mul en el seu
desenvol upament cogni ti u, afecti u i
soci al . La reforma es va i naugurar el
passat 26 de setembre.
- El segon proj ecte més votat va ser
l a Reforma del pati del Centre Cívic,
que va rebre 5. 000€ (del s 12. 000€
sol · l i ci tats) i està pendent d' executar.
L' obj ecti u és crear un espai públ i c
amb zones per a j ocs tradi ci onal s,
per a esdeveni ments, per a mostres
d' art i pel descans.

