#olerdolaparticipa2018

PROCÉS PARTICIPATIU PER A DECIDIR ELS
USOS DE DOS ESPAIS DE L’ANTIC EDIFICI DE
CORREUS DE MOJA
Més informació a:

http://transparencia.olerdola.cat/
www.olerdola.cat
Oficina Atenció Ciutadana Ajuntament d’Olèrdola.
Av. Catalunya, 12 – Sant Miquel d’Olèrdola
Telèfon: 938903502
Correu electrònic: olerdola@olerdola.cat

#olerdolaparticipa2018

DECIDEIX ELS USOS DE DOS ESPAIS DE
L’ANTIC EDIFICI DE CORREUS DE MOJA
Tens més de 18 anys i estàs empadronat/da a Olèrdola?
No t’ho pensis i participa en el procés per escollir els usos que es faran
de dues sales ubicades a l’antic edifici de correus de Moja i que
l’Ajuntament ha rehabilitat.

-

Centre Cívic La Xarxa de Moja: Dimarts 18 de setembre de 2018 de
17:00 a 20:00 hores.

Període de participació per escollir entre les propostes
finalistes:
Per Internet: (http://transparencia.olerdola.cat)
- Entre el 25 de setembre de 2018 a les 10:00 hores i el dia 1
d’octubre de 2018 a les 10:00 hores.

El procés participatiu et permetrà proposar diversos usos dels espais i
finalment escollir entre les propostes finalistes.

Presencialment:
- Oficina Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Olèrdola: De dilluns a
divendres de 07:30 a 15:00 hores durant tot el període comprès entre
els dies 25 de setembre i 1 d’octubre de 2018 a les 10:00 hores

DATES CLAU:

-

Xerrada informativa sobre el procés participatiu:
En aquesta xerrada s’explicarà com es desenvoluparà el projecte i de quina
manera la ciutadania podrà prendre part del procés participatiu.
-

Lloc: Antic edifici de correus de Moja (Plaça de l’Església, 6)

-

Data i hora: 13 de setembre a les 20:00 hores.

Període de participació per realitzar propostes d’ús de les
sales:
Per Internet: (http://transparencia.olerdola.cat)
- Entre el 17 de setembre de 2018 a les 10:00 hores i el dia 24 de
setembre de 2018 a les 10:00 hores.
Presencialment:
- Oficina Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Olèrdola: De dilluns a
divendres de 07:30 a 15:00 hores durant tot el període comprès entre
els dies 17 i 24 de setembre de 2018 a les 10:00 hores.

Centre Cívic La Xarxa de Moja: Dimarts 25 de setembre de 17:00 a
20:00 hores.

