Com participar-hi?



Durant la fase de debat ciutadà:

Participació per Internet:
Del 7 al 16 de novembre (Els formularis de
participació romandran accessibles a la web
municipal a partir de les 10 del matí del dia 7 i
fins les 10 del matí del dia 16)

Canals d’ informació sobre el
procés de participació:

Participació presencial:
Centre Cívic Gatzara. (Amb assistència per a
exercir la participació)

Per internet:

Dimarts 8 de novembre de 17:00 a 20 hores.

http://www.olerdola.cat

Dimarts 15 de novembre de 17:00 a 20 hores.

http://transparencia.olerdola.cat/participa/
processos-de-participacio-ciutadana



Durant la fase d’acció participativa:

Participació per Internet:
Del 25 de novembre al 5 de desembre (Els
formularis de participació romandran accessibles
a la web municipal a partir de les 10 del matí del
dia 25 de novembre i fins les 10 del matí del dia 5
de desembre)
Participació presencial:

Correu electrònic de contacte:
olerdola@olerdola.cat
Telefònicament:
Telèfon OAC Ajuntament d’Olèrdola:
938903502
(Dilluns a divendres de 07:30 a 15:00 hores)

Centre Cívic Gatzara. (Amb assistència per a
exercir la participació

Presencialment:

Divendres 25 de novembre de 17:00 a 20 hores.

OAC Ajuntament d’Olèrdola - Av. Catalunya,
12—Sant Miquel d’Olèrdola (Dilluns a divendres
de 07:30 a 15:00 hores)

Dimarts 29 de novembre de 17:00 a 20 hores.

Campanya de participació
ciutadana per a decidir el
nom de la nova plaça del
Carrer Llevant.

Ajuntament d’Olèrdola

Sant Pere participa
per escollir el nom de la nova
plaça del carrer llevant.
Com ho farem?
1.

A través d’internet

Fase d’acció participativa

Fases del procés participatiu:

Del dia 25 de novembre al 5 de
desembre

Xerrada divulgativa
4 de novembre de 2016 a les 20 hores:
Explicació sobre el procés participatiu i el paper
actiu i imprescindible de la ciutadania en el mateix.

Fase de debat ciutadà
Del dia 7 al dia 23 de novembre

2. Amb la generació d’un debat ciutadà

Durant aquesta fase tothom podrà proposar el nom
que cregui convenient per a la nova plaça a través
d’un formulari web habilitat al portal de
transparència municipal.
http://transparencia.olerdola.cat

S’escollirà el nom de la plaça d’entre un màxim
de 10 noms proposats en la fase de debat
ciutadà.
Els criteris, condicions i espais de participació
seran exactament els mateixos que en el procés
de debat ciutadà.

Condicions de participació:

3. Mitjançant l’Acció participativa

*Ser major de 18 anys.
*Estar empadronat a Sant Pere Molanta.

Fase de retorn
(Finalitzada l'acció participativa)

La participació estarà limitada a una sola proposta
per persona.
La participació es realitzarà preferentment per
mitjans telemàtics tot i ser possible també
presencialment.

4. Amb les màximes garanties
informatives

Tots els veïns i veïnes que hagin participat en
qualsevol de les fases del procés obtindran un
retorn informatiu en relació al desenvolupament
i resultat del mateix.

