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MILLOREM PLEGATS
Participa en el pressupost del 2018

-

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 16 i 30 d’abril de 2018.

-

Centre Cívic La Xarxa de Moja: Dimarts 24 d’abril de 17:00 a 20:00
hores.

-

Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta: Dilluns 30 d’abril de 17:00
a 20:00 hores.

Tens més de 18 anys i estàs empadronat/da a Olèrdola?
El pressupost municipal també és teu. Participa-hi!
T’apuntes a decidir com distribuïm 80.000€ del pressupost d’inversió per
aquest any 2018?
Avançant en el govern obert, la transparència i la construcció col·lectiva de les
polítiques públiques, l’Ajuntament d’Olèrdola posa en marxa un nou procés de
participació ciutadana per poder decidir col·lectivament on s’invertiran 80.000€
de la partida d’inversions del Pressupost municipal per aquest any 2018.

Període de participació per escollir entre les propostes realitzades:
Per Internet: (http://transparencia.olerdola.cat)
-

Entre el 14 de maig de 2018 a les 10:00 hores i el dia 28 de maig de
2018 a les 10:00 hores.

Presencialment:

DATES CLAU:

-

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 14 i 28 de maig de 2018.

-

Centre Cívic La Xarxa de Moja: Dimarts 15 de maig de 17:00 a 20:00
hores.

-

Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta: Dilluns 21 de maig de
17:00 a 20:00 hores.

Xerrades informatives sobre el procés participatiu:
En aquestes xerrades s’explicarà com es desenvoluparà el projecte i de quina
manera la ciutadania podrà prendre part del procés participatiu.
-

Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta: 23 de març a les 20:00
hores.

-

Centre Cívic La Xarxa de Moja: 6 d’abril a les 20:00 hores.

-

Local Rossend Montané de Sant miquel d’Olèrdola: 13 d’abril a les
20:00 hores.

Període de participació per realitzar propostes d’inversions específiques:
Per Internet: (http://transparencia.olerdola.cat)
-

Entre el 16 d’abril de 2018 a les 10:00 hores i el dia 2 de maig de 2018
a les 10:00 hores.

Presencialment:

