Participa-hi!

ENTRA A LA
PLATAFORMA

Participa-hi!

PRESENTACIÓ
DE PROPOSTES
DEL 26 DE JULIOL AL 26
DE SETEMBRE DEL 2021

A QUÈ DESTINARIES 200.000 €
PER MILLORAR OLESA
DE MONTSERRAT?
PRE SSU POST PAR T I CI PAT I U D’I N V E R SI ON S 2021

Més informació a:
participacio@olesademontserrat.cat
93 778 00 50 - ext. 3161

Participa-hi!

4. Com es poden presentar les propostes?
A la plataforma web DECIDIM Olesa.
Si tens alguna dificultat, pots anar a la Casa de Cultura o a l’Ajuntament,
on t’ajudarem a presentar la proposta per la plataforma DECIDIM Olesa
(imprescindible portar el DNI), o enviar un correu a
participacio@olesademontserrat.cat.
5. S’hi pot presentar qualsevol projecte?
S’hi poden presentar projectes per a obres, equipaments i adquisició de material.

A QUÈ DESTINARIES 200.000
EUROS PER MILLORAR OLESA
DE MONTSERRAT?

6. De quants diners parlem?
De 200.000 € en total.
L’import màxim per projecte és de 50.000 €.

Procés participatiu per decidir els projectes que es duran a
terme amb el pressupost participatiu d’inversions

Dels 200.000 €, només un 25% podrà dedicar-se a equipaments.

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a través de la Regidoria de Participació
Ciutadana, inicia un nou procés de pressupostos participatius. Els objectius
principals són possibilitar la participació activa de tota la ciutadania i facilitar
l’apoderament del teixit associatiu i de la ciutadania en general, en la priorització
de les inversions a realitzar.

A través de la plataforma DECIDIM Olesa.

1. En què consisteix un pressupost participatiu?
És un procés de participació directa, en el qual els ciutadans i ciutadanes diuen
quines inversions volen fer i, posteriorment, voten les que els semblen millor per
a la nostra vila.
2. Qui hi pot participar?
Totes les persones que estiguin empadronades a Olesa. També totes les entitats
olesanes inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.
3. Com s’hi pot participar?
√ Presentant propostes (persones de totes les edats)
√ Votant les propostes (majors de 16 anys)

7. Com es farà la votació?

A la Casa de Cultura hi haurà un terminal disponible per poder votar i el suport
tècnic necessari.
8. Qui vetlla pel procés?
La Comissió Ciutadana del Pressupost Participatiu d’Inversions, que aplega
representants de diverses entitats olesanes i de la ciutadania a títol individual.
La Comissió tindrà el suport de la Comissió Tècnica del Pressupost Participatiu
d’Inversions i de diferents departaments de l’Ajuntament, per assessorar-la i
elaborar la documentació necessària.

