
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 o
particulars 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
abans del dimecres 26 d'octubre .  

S'ha instaŀlat una pèrgola per fer
ombra al  pati  de l 'Escola Terra
Nostra i  també dues taules de
pícnic.   

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:

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Fulls oficials  que es poden
descarregar a l 'apartat de
Participació Ciutadana del web
www.olost.cat
Fulls oficials  a les oficines de
l 'Ajuntament d'Olost
Podeu descarregar el  document,
omplir-lo i  enviar-lo a
participacio@olost.cat o enviar per
e-mail  les dades indicades a
continuació.

CANALS 
PER 
PARTICIPAR

CONFIRMACIÓ DE REBUDA

INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER
PRESENTAR LES PROPOSTES

Totes les propostes rebran la
confirmació de rebuda en un termini
màxim de 15 dies.  També s' indicarà si
han estat o no acceptades i  els motius,
abans del període de votació.

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

COM VOTAR

Es podrà votar del 7 al  21 de novembre a
través del web www.olost.cat o
presencialment a l 'Ajuntament,  on
s' introduirà el  vot també online.
Tothom haurà d'escoll ir  3 propostes i
indicar en quina atorga 3,  2 o 1  vot.  

Com a resultat dels Pressupostos
Participatius 2021 s'han efectuat les
següents actuacions:  

S'està revisant la Ruta de les
Emboscades ,  que surt del Centre
Cívic,  per tal  de fer neteja del
recorregut i  instaŀlar una
passareŀla,  entre altres millores.  


