
Per poder votar s'ha de fer a través
de la Plataforma PARTICIPA311:

participa311-olost.diba.cat
o entrar a www.olost.cat 

i  clicar aquesta imatge:
 
 
 
 
 
 

Si no voleu registrar-vos o no 
sabeu com fer-ho podeu

venir a l'Ajuntament de dilluns a
divendres de 10 a 14h i demanar per
la tècnica de Participació Ciutadana

 
Més Informació: 620837150

participacio@olost.cat
 

Us podem ajudar a votar amb
la Plataforma PARTICIPA311!

SUPORT PER VOTAR
FINS EL 5 DE DESEMBRE

PRESSUPOST PARTICIPATIU

ARA, TU DECIDEIXES!

OLOST

OCTUBRE-DESEMBRE 2021

Dijous,  14 d'octubre 
A les 7 de la tarda
Sala Cultural (sota
Ajuntament) 

Del 18 d'octubre al  7 de
novembre

Del 19 de novembre al  5 de
desembre

Dimecres,  15 de desembre
7 de la tarda
Sala Cultural (sota
Ajuntament)

Presentació de propostes

Jornada de Presentació dels
Pressupostos Participatius

Període obert per votar els
projectes

Presentació del projecte o
projectes escollits

Període d'execució

L'AGENDA
DE PARTICIPACIÓ

Es té previst poder executar
els projectes al  l larg del 2022



PARTICIPA311 és la nova plataforma
creada per promoure la Participació
Ciutadana.  

COM REGISTRAR-SE?
Accedir a participa311-olost.diba.cat

Clicar Participa o Registra't  i  indicar:
-  Nom real
-  Àlies (pot ser nom inventat)
-  Correu electrònic
- Contrasenya
 

COM PRESENTAR PROPOSTES?
-  Entrar com a usuari  ja registrat
- Accedir a Recoll ida de propostes
- Clicar NOVA PROPOSTA
- Indicar DNI i  data de naixement 
-  Presentar la proposta amb les dades
que demanen i  adjuntar un únic
document*
- Enviar.  (En breu rebreu resposta) .

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

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 del procés és de
20.000€, es destinarà un màxim de
15.000€ al projecte guanyador,  Així  es
podrà invertir  en més d'un projecte.  

Podeu participar en la presentació i
votació de propostes tots els veïns i
veïnes d'Olost i  Santa Creu de Jutglar
majors de 16 anys,  i  les entitats,
associacions i  institucions del poble.  
No poden participar els coŀlectius que
hagin guanyat l ' import total  del
projecte en l 'anterior edició.  

Totes les persones que no estiguin
empadronades a Olost i  vulguin
participar en el  procés (presentant
propostes o votant) s 'han d'inscriure
en el  Registre de Participació
Ciutadana a l 'Ajuntament d'Olost.  

-  Fa temps dos dels projectes
guanyadors van ser la renovació del
pati  del Centre Cívic i  la instaŀlació
d'un búlder.  Del patí  ja ha f inalitzat
la primera fase i  el  búlder ja el  tenim.

Des de la regidoria de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament d’Olost
impulsem un nou procés de
Pressupostos Participatius, Tots els
veïns i veïnes d’Olost i Santa Creu de
Jutglar teniu l’oportunitat de decidir en
què voleu destinar 20.000€. 

PRESSUPOST PARTICIPATIU

REQUISITS PER PARTICIPAR

REGISTRE DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROJECTES GUANYADORS:

 *DOCUMENT ADJUNT

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Títol del projecte
Nom de la persona o entitat
Telèfon i  e-mail  de contacte
Descripció del projecte
Pressupost aproximat 
Imatge relacionada amb el projecte.

COM VOTAR

Es podrà votar del 19 de novembre al  5 de
desembre.  Els projectes s 'exposaran a la
Plataforma Participa311 o presencialment a
l 'Ajuntament,  on també es podrà votar.  
Es podran escoll ir  entre 1  i  3 propostes,
sense determinar l 'ordre de preferència.  

-  En el  darrer procés de Pressupostos
Participatius 2019 un dels projectes
guanyadors va ser  la renovació dels
tancaments del Casal de la Gent
Gran d'Olost ,  també instaŀlats.  


