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1. PRESENTACIÓ DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

L’Ajuntament d’Olot aposta, amb l’impuls dels Pressupostos Participatius, per millorar la 

democràcia participativa en el nostre municipi. Amb aquesta proposta, entre d’altres 

iniciatives participatives, des del Govern municipal volem contribuir a l’objectiu que ens 

vam marcar a l’inici de la legislatura d’establir nous canals de relació entre la ciutadania i 

l’Ajuntament, fent èmfasi en el foment de la participació ciutadana a la ciutat d’Olot.  

Amb aquesta aposta per una eina de democràcia directa com són els pressupostos 

participatius, amb la que es dona, no només veu, sinó també capacitat de decisió a la 

ciutadania, volem contribuir a aprofundir la cultura democràtica i de participació de la 

ciutadania. La proposta és també una aposta per la democràcia deliberativa, en tant que 

s’obren espais que faciliten el debat i la deliberació sobre les necessitats i possibles 

millores als barris de la ciutat. La ciutadania pot debatre sobre quines millores calen a la 

ciutat i quins projectes serien els més adients per assolir-les. En definitiva, volem 

contribuir a fomentar la coresponsabilitat ciutadana en la definició de les polítiques 

públiques municipals.  

El procés de pressupostos participatius suposa així un aprenentatge per a la ciutadania, 

però també per a l’Ajuntament, en tant que contribueix a la transformació de 

l’administració municipal en una estructura més oberta, dialogant i permeable a la 

ciutadania. En aquest sentit, una major democratització de la ciutat passa per una major 

democratització de l’Ajuntament, i aquest és un nou pas en aquesta direcció.  

Es tracta d’un pas que dona continuïtat i incideix en la política de participació ja iniciada 

a Olot per altres processos, com la Consulta popular sobre correbous i la variant d'Olot, 

el procés participatiu sobre el Firal o els processos de Pla Integral d’Accions de Millora 

(PIAM) del barri de Sant Miquel i el Barri Vell.  

La proposta dels pressupostos participatius és, en definitiva, la de construir la ciutat de 

forma més dialogada i col·laborativa. Esperem comptar amb la complicitat de la 

ciutadania, així com de les associacions de veïns i veïnes i altres entitats de la ciutat, per 

fer d’aquesta aposta per la democràcia participativa una realitat de tots i totes.  
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2. OBJECTE DEL REGLAMENT 

L’objecte d’aquest reglament és regular el procés de Pressupostos participatius que es 

desenvoluparà al municipi d’Olot. El procés es realitzarà per fases a tres zones de la 

ciutat (tal i com es defineixen al punt 4.2 d’aquest reglament), en anys consecutius, 

iniciant el procés l’any 2018.  

En cadascuna de les tres fases en les quals es realitzaran els pressupostos participatius 

(una fase per cadascuna de les tres zones definides de la ciutat), l’Ajuntament d’Olot ha 

decidit posar a disposició del procés un total de 100.000 euros del Pressupost Municipal 

anual, per tal que sigui la ciutadania la que decideixi el destí final d’aquests recursos.  

 

3. OBJECTIUS I PRINCIPIS DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

L’objectiu principal dels Pressupostos participatius és  

Construir una cultura democràtica a la ciutat d’Olot a partir d’un procés 

participatiu i vinculant que desperti l’interès de veïns i veïnes, potenciï  

la confiança entre aquests i l’administració municipal, i impulsi la 

participació de la ciutadania olotina en la presa de decisions sobre una 

part del pressupost municipal. 

En aquest sentit, el procés de pressupostos participatius a Olot cercarà assolir els següents 

objectius estratègics:  

 Fomentar la participació mitjançant un procés inclusiu que arribi a tota la 

ciutadania, associada o no.  

 Conèixer millor les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per 

prioritzar-les.  

 Planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.  

 Avançar en la cultura democràtica tant de la població com de l’ajuntament, 

fomentant l’apoderament i conscienciació de la ciutadania i contribuint a la 

transformació de l’administració municipal en una estructura més oberta, 

dialogant i permeable a la ciutadania.  

El procés a desenvolupar a partir d’aquest reglament atendrà als següents principis:  
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 Universal: obert a tota la població, sigui de forma individual o des de 

col·lectivitats (espais comunitaris, associacions, moviments socials o altres 

col·lectius), sense exclusió.  

 Estratègic: es desenvolupa en el marc d’una política de participació, més àmplia i 

a llarg termini, impulsada per l’Ajuntament. 

 Inclusiu: fomenta la participació de sectors exclosos, abordant desigualtats en la 

participació política per raons de gènere, origen, edat, classe social o diversitat 

funcional, entre d’altres, i apoderant aquests col·lectius a través de la inclusió 

social, garantint accessibilitat al procés i dinàmiques que permetin que qualsevol 

persona pugui expressar còmodament la seva veu.  

 Deliberatiu: obrir espais de diàleg entre la població, i entre aquesta i 

l’administració municipal, ha de permetre el trànsit d’una situació de conflicte 

inicial (competència entre diferents propostes / interessos) cap a la cerca el 

consens a través del diàleg; incideix doncs en una concepció de la democràcia 

basada en la reflexió i el consens ciutadans, anant més enllà de l'acte únic del 

vot. 

 Vinculant: la decisió final és de la ciutadania, sense possibilitat de veto de 

l’administració o de l’equip tècnic. Es garantirà, doncs, que els projectes definits i 

decidits per la ciutadania, dins dels criteris fixats prèviament, s’implementaran.  

 Coresponsabilitat: facilita processos de coproducció i cogestió de polítiques 

públiques, fomentant la coresponsabilitat per part de la ciutadania en la gestió 

pública.  

 Transparència i control ciutadà: posa a disposició eines de transparència que 

permetin un control i seguiment del procés per part de la ciutadania, facilitant 

així una millora de la gestió econòmica d’allò públic.  

 Educatiu: en tant que procés pedagògic sobre la gestió econòmica de la ciutat i 

escola de participació i democràcia. El procés es converteix en via d’entrada per 

la ciutadania no organitzada a espais de participació política.  

 Solidaritat: fomenta la solidaritat al prioritzar projectes d’interès general, amb 

impacte positiu de gènere o mediambiental, per davant de l’interès particular - 

solidaritat de la ciutadania amb la resta de barris i el conjunt de la ciutat, 

fomentant, en la mesura del possible, el diàleg i l’articulació territorial.  

 Autoregulació: la definició del procés participatiu és en si mateixa participativa, a 

través d’aquest Reglament que ha estat debatut i decidit amb participació 

ciutadana.  
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PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA 

4.1 Qui participa en el procés 

Els pressupostos participatius són un procés en què es dona el protagonisme i el 

poder de decisió a la ciutadania -veïnes i veïns de la ciutat, i el seu teixit associatiu-, 

perquè determinin en què s'ha d'invertir una part del pressupost de la ciutat.  

La ciutadania d’Olot, organitzada a través d’entitats i col·lectius, o a títol individual, 

té l’oportunitat de participar en totes les fases del procés: 

 en la definició del procés i les seves normes (tal i com es recull en aquest 

reglament), així com en garantir el compliment d’aquest reglament (Comissió de 

Seguiment i Avaluació – veure punt 5 d’aquest reglament);  

 participant del diagnòstic sobre què necessita la ciutat i fent propostes per fer-hi 

front, així com definint i prioritzant entre les propostes formulades (Taules de 

deliberació i co-producció de projectes);  

 votant en democràcia directa quins han de ser els projectes a executar per 

l'Ajuntament a cada barri i a la ciutat (online i a espais presencials);  

 donant seguiment i control ciutadà a la implementació/execució dels projectes 

triats; i avaluant el procés de cara a implementar-ne els aprenentatges que en 

puguin sorgir a següents edicions (Comissió de Seguiment i Avaluació – veure 

punt 5 d’aquest reglament).  

La posada en pràctica del procés de pressupostos participatius és complex i 

transversal, i hi participa, a més de la ciutadania, el propi Ajuntament d’Olot. La 

implicació de l’estructura tant política com tècnica de l’administració municipal són 

claus per al bon desenvolupament del procés. Aquesta administració participarà, 

donant impuls polític i organitzatiu al procés, a través del Grup de Coordinació 

tècnica i política (GCTP); hi haurà a més representació de l’Ajuntament en el 

Comissió de Seguiment i Avaluació (CSA); i finalment l’estructura tècnica participarà 

del procés en la fase de validació tècnica i en l’execució dels projectes finalment 

aprovats, així com facilitant-ne el seguiment i la rendició de comptes.  

En termes executius, el procés compta amb professionals externes contractades per 

a  facilitar la posada en pràctica del procés (dinamització i facilitació d'espais de 

participació, desenvolupament metodològic, comunicació, avaluació i seguiment, 

etc.). Aquestes tenen la funció de fer que el procés avanci correctament i a tal efecte 

participaran en el Grup de coordinació tècnica i política així com en la Comissió de 

Seguiment i Avaluació.  
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4.2 Organització territorial del procés 

El procés es desenvoluparà en tres anys consecutius en tres zones geogràfiques 

d’Olot diferenciades:  

 Zona Nord (Montsacopa): constituïda pels barris de La Canya, Les Mates, Pla de 

Baix, Hostal del Sol, Morrot, Sant Joan, Estires-Sant Francesc, Eixample Balmes, 

Olot – Centre, Sant Cristòfol – Mas Bernat i Benavent. 

 Zona Oest (Montolivet): constituïda pels barris Sant Andreu, La Creu, Mas Baix, 

Pla de Dalt – El Cassés, El Xiprer, Les Planotes, Montolivet, Desamparats i 

Eixample Malagrida i La Caixa. 

 Zona Sud (Bisaroques): constituïda pels barris de Sant Roc, Pequín, Bonavista, Les 

Fonts i Batet.  

En la primera edició (per als pressupostos de 2018) es realitzarà un sorteig per 

decidir en quina zona es desenvolupa el procés durant aquesta edició, així com en les 

dues següents.  

 

4.3 Com participa la ciutadania als pressupostos participatius? 

El procés està definit de forma que la ciutadania d’Olot, a títol individual i a través de 

les seves associacions puguin participar en totes les fases dels pressupostos 

participatius.  

> Definició del procés i la seva regulació: comissió de seguiment i avaluació 

La ciutadania forma part de la definició i regulació del procés a través de la Comissió 

de seguiment i avaluació (veure punt 5 d’aquest Reglament).  

> Propostes 

Totes les veïnes i veïns d’Olot poden fer propostes de projectes per a que siguin 

debatudes, treballades i prioritzades a les taules de deliberació i co-producció de 

projectes, i finalment triades per la ciutadania empadronada al territori on es 

desenvolupi el procés a través d’un procés de votació.  

Les propostes es poden presentar de forma individual o a través d'alguna associació 

en la que participin.  

Les propostes de projectes s'han de presentar bé per internet (al portal dels 

Pressupostos Participatius d’Olot), bé als espais presencials (Taules de Deliberació i 
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Coproducció de projectes) que es desenvoluparan al llarg del procés.  

Les propostes es recolliran des de l’inici del procés participatiu fins a la segona sessió 

de les Taules de Deliberació i Coproducció de projectes (anualment s’anunciarà el 

calendari concret per cada edició amb temps suficient per a facilitar la participació 

de la ciutadania en la presentació de propostes). 

El procés de presentació de propostes serà obert tant als veïns i veïnes de la ciutat 

com a persones que no estiguin empadronades a la ciutat d’Olot i vulguin participar 

en el procés. D’aquesta forma s’obre l’espai de participació a persones que puguin 

tenir una vinculació amb la ciutat o els barris on es desenvolupi anualment el procés 

per raons d’origen, feina, relacions familiars o socials, participació en espais socials, 

culturals o polítics, etc.   

> Deliberació i Priorització 

La ciutadania serà la protagonista del debat, definició i priorització de propostes, que 

es realitzarà a les taules de deliberació i coproducció de projectes. Es realitzaran 

entre 3 i 5 taules en el procés, segons el territori, i cada taula podrà tenir diverses 

sessions.  

Aquests espais partiran d’una diagnosi de problemàtiques i necessitats, i analitzaran 

les propostes que sorgeixin tant de l’espai de trobada presencial, com les que hagin 

proposat altres persones via internet. Les taules treballaran les propostes a través 

d’un procés de deliberació i coproducció. Finalment, les taules definiran quines 

propostes es sotmeten a votació, en cas que superin la validació tècnica.  

> Validació tècnica 

Per a què les propostes puguin passar a la fase de decisió final, cal que prèviament 

des de l'ajuntament es faci una anàlisi per a garantir que les propostes que passen a 

votació compleixen els criteris establerts per al procés (veure punt 6 d’aquest 

reglament). 

La validació tècnica la portaran a terme els equips tècnics de l'ajuntament, amb el 

suport tècnic, si escau, de les professionals externes contractades per facilitar i 

dinamitzar el procés.  

En el procés de validació tècnica els equips tècnics de l’ajuntament, vinculats a les 

àrees a les que corresponguin els projectes, hauran d’assignar un pressupost a cada 

projecte.  

El llistat final de projectes vàlids, i de projectes rebutjats per no respondre als 

criteris del procés, serà analitzat, avaluat i ratificat per la Comissió de Seguiment i 
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Avaluació.   

> Votació 

En la fase de votació, totes les persones empadronades als barris de la zona on es 

realitzi anualment el procés, i majors de 16 anys, podran votar els projectes que 

consideren que haurien de ser executats per l'Ajuntament d’Olot, d'entre totes les 

propostes formulades i prioritzades .  

La votació es farà des de la plataforma online dels Pressupostos Participatius. 

S’organitzaran esdeveniments presencials per facilitar la participació de la ciutadania 

en la votació, tot i que els vots es recolliran tots a través de la plataforma online. 

Per a votar, s'emprarà un sistema que s'anomena “del cistell”:  

 cada persona té dret a votar tants projectes com consideri necessaris, fins 

que la suma del cost dels projectes escollits sigui igual al pressupost total que 

es dedicarà a projectes de ciutat. 

 Es desenvoluparà un sistema que vetlli per la qualitat democràtica. La 

metodologia variarà segons la composició geogràfica, demogràfica i/o 

socioeconòmica de la zona i serà ratificada per la Comissió de Seguiment i 

Avaluació.  

 

> Arrencada i seguiment 

A través de la Comissió de Seguiment i Avaluació, es designarà un sistema de 

seguiment en què la ciutadania pugui fer seguiment dels projectes aprovats.  
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4.  ORGANIGRAMA 

La composició i funcions dels òrgans de coordinació, seguiment i avaluació del procés 

de Pressupostos participatius és la següent:  

> Grup de Coordinació tècnica i Política (GCTP) 

És l’espai encarregat de liderar la part organitzativa i donar impuls polític al procés 

de pressupostos participatius, i està format per representants de la REGIDORIA 

D’ORGANITZACIÓ, GOVERN OBERT, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ, i les àrees de 

GERÈNCIA i COMUNICACIÓ, juntament amb la coordinadora del Servei d’Atenció a la 

Comunitat del CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA (CASG). També hi 

participen les professionals contractades per a desenvolupar i dinamitzar el procés. 

El GCTP té la responsabilitat d’assumir l'impuls polític i organitzatiu del procés, 

actuant de pont entre els diferents agents que hi intervenen i el govern municipal, i 

posant a disposició del procés els recursos municipals que s’acordin i siguin 

necessaris per al bon desenvolupament del procés de Pressupostos Participatius.  

EL GCTP ha de garantir a més que l'Ajuntament d’Olot, a través de diverses àrees, 

assumeixi la tasca tècnica d'avaluació de viabilitat i pressupostària de les propostes, 

així com el compromís de desenvolupament i implementació dels projectes 

proposats i finalment triats a través de votació per la ciutadania.  

 

>  Comissió de Seguiment i Avaluació (CSA) 

 

Aquesta està integrada per 2 representants del GCTP, i per una representació de 

persones de la societat civil de la ciutat i dels territoris on, anualment, es 

desenvolupi el procés, d’entre 6 i 12 persones.  

 

La representació de la societat civil tindrà una composició equitativa entre els seus 

membres en relació a gènere, edat, origen, i sector d’actuació. Aquestes provindran 

a més, de forma el màxim d'equitativa possible, dels diferents barris on, anualment, 

es desenvolupi el procés.  

A la Comissió de Seguiment i Avaluació hi participaran també, amb veu i sense vot, 

els i les professionals que en diferents fases puguin intervenir en el procés com a 

dinamitzadores/facilitadores, així com els i les responsables tècniques de l’avaluació 

del procés.  

La Comissió de Seguiment i Avaluació té les funcions de:  

 Debatre i decidir sobre la regulació del procés 
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 Aprovar el sistema i normes de determinació de la viabilitat tècnica dels 

projectes proposats a la fase de propostes.  

 Aprovar els dictàmens de viabilitat de les propostes formulades per la 

ciutadania.  

 Debatre i prendre decisions sobre les qüestions crítiques sobre el procés que 

puguin aparèixer durant el procés.  

 Fer el seguiment i avaluació del procés, per incorporar els aprenentatges que 

se’n derivin en la continuïtat del mateix.  

 Garantir la transparència i l’accessibilitat a la informació durant totes les fases 

del procés, inclosa la fase d’execució i seguiment dels projectes.  

 

La Comissió de Seguiment i Avaluació pren les decisions per consens quan és 

possible. Si no és possible, per majoria simple.  

Les actes de les reunions de la comissió de seguiment i avaluació seran públiques 
a la web del procés de pressupostos participatius.  
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5. CRITERIS DELS  PROJECTES 

 

Els projectes que poden ser votats i escollits en el procés de pressupostos 

participatius han de complir uns requisits mínims, per tal de garantir-ne la seva 

viabilitat tècnica i econòmica. Aquests requisits, el compliment dels quals per part de 

cada proposta serà validat pels equips tècnics de l’Ajuntament d’Olot en la fase de 

validació tècnica, són els següents:   

 La proposta ha de ser legal, és a dir, la seva execució s’ha de poder desenvolupar 

d’acord amb la normativa municipal, autonòmica i estatal vigent en el moment 

d’aprovació del projecte.  

 La proposta ha de ser de competència municipal, és a dir, ha de poder-se 

executar en la seva totalitat des de l’Ajuntament d’Olot, sense la participació 

necessària d’altres administracions públiques. 

 Ha de poder ser executat mitjançant despesa corrent o d’inversió, és a dir, amb 

una part de la despesa prevista en el capítol 2 i capítol 6 del pressupost 

municipal.  

 Que no s’estigui executant o estigui prevista (programada i pressupostada) una 

actuació idèntica.  

 La proposta ha de poder ser iniciada durant l’any en curs i amb un període 

d’execució màxim de 6 mesos.  

 Ha de tenir un cost mínim de 5.000 euros i no ha de superar el cost màxim de 

40.000 euros. 

 Que no incorri en despeses estructurals o de manteniment excessives de cara a 

futurs exercicis, és a dir, que no comprometi el pressupost de futurs exercicis.  

 La proposta no pot ser contrària a un contracte o conveni vigent i signat per 

l’Ajuntament d’Olot 

 La proposta no pot respondre únicament a un interès particular 

 La proposta no pot ser contrària als drets humans, als drets civils i polítics, ni als 

drets econòmics, socials i culturals1 i ha de respectar els plans estratègics locals.  

 Les propostes seran ponderades a l’hora de votació, segons criteris ambientals, 

socials i econòmics. Aquests criteris seran basats amb un estàndard d’indicadors, 

validats per la Comissió de Seguiment i Avaluació i el Grup de Coordinació 

 

1  Segons el que s’estableix en la Declaració Universal dels Drets Humans (1948) 
(http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/cln.pdf), en el Pacte internacional 
de Drets Civils i Polítics (1966) (http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx) i en 
el Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals (1966) 
(http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx) 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/cln.pdf)
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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Tècnica i Política, i valorats per un equip extern i independent abans de la fase de 

votació. 

 

 



 14 

6. FASES DEL PROCÉS  

El procés de pressupostos participatius es composa de 6 fases: 

1. Disseny del procés: definició i preparació del procés metodològic dels 

pressupostos participatius. 

L'Ajuntament d'Olot, sota el lideratge de la Regidoria de Participació i de la Gerència 

de l'Ajuntament, preparen la primera proposta i la licitació per a les empreses que 

donen suport al procés.  

Durant aquest període es constitueix la Comissió de Seguiment, integrada per les 

diferents responsables municipals per al procés i representants de la ciutadania, per 

a les que es vetllarà que representin la diversitat (edat, gènere, ocupacions, orígens, 

associades i no associades,...) que integra la ciutat d'Olot.  

 

2. Informació pública: implementació de la campanya de comunicació i difusió 

(contacte amb entitats i ciutadania) 

Un cop preparada la proposta inicial de l'Ajuntament, aquesta s'expressa en el 

reglament, que és aprovat en Ple Municipal, es publicarà al BOP i se sotmetrà a 

consulta pública, amb possibilitat de rebre esmenes durant 30 dies hàbils a comptar 

des de la publicació al BOP. Les esmenes es treballaran a la Comissió de Seguiment, 

que farà una proposta final de Reglament que l'Ajuntament estudiarà i validarà si 

s'escau.  

D'altra banda, s'organitzaran accions de comunicació per a donar a conèixer el 

procés i motivar la ciutadania a que hi participi.  

 

3. Diàleg i propostes: presentació, deliberació i co-creació de les propostes 

Durant aquesta fase, la ciutadania podrà fer propostes d'actuació a les Taules de 

Deliberació i Co-producció de Projectes. El procés d'aquestes taules es publicitarà 

per tal que el màxim de persones hi pugui participar.  

També es podran fer propostes online fins.  

 

4. Validació Tècnica: avaluació e la viabilitat tècnica de les propostes  i assignació 

de pressupost  

Un cop tancada la fase 3 de diàleg i propostes, l'equip tècnic de l'Ajuntament 

treballarà per a assegurar que les propostes compleixen amb els criteris establerts (i 

en el cas que una proposta no els compleixi, haurà de quedar exclosa) per a poder 

passar a la fase de votacions. El personal tècnic també haurà d'analitzar les 
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propostes per tal de pressupostar-les d'acord amb els barems de l'Ajuntament. La 

proposta de validació tècnica serà posada en coneixement de la Comissió de 

Seguiment, que li haurà de donar el vistiplau o bé recollir aclariments fins que hi hagi 

un acord.  

Les propostes validades i pressupostades passaran a la següent fase de votació.  

 

5. Votació: decisió dels projectes que finalment s’executaran 

Totes aquelles fases que hagin passat la validació tècnica seran publicitades perquè 

puguin ser votades per la ciutadania.  

Les propostes més votades fins a esgotar el pressupost de 100.000€ seran les que 

finalment executarà l'Ajuntament durant el període establert.   

 

6. Avaluació, retorn i seguiment: avaluació del procés i procés de  seguiment de 

l’execució dels projectes i rendició de comptes.  

El procés d'avaluació del procés serà continuat des del seu inici, i serà la Comissió de 

Seguiment la que hi vetllarà. Un cop finalitzat el procés de votacions es farà una 

comunicació pública dels elements principals d'avaluació fins aquell moment 

(nombre de participants a cada una de les fases, valoracions respecte al procés i 

projectes elegits, etc.).  

Des d'aquest moment, la Comissió de Seguiment seguirà vetllant pel bon 

funcionament de la implementació dels projectes escollits, junt amb els grups de 

seguiment que puguin designar-se durant el procés.  

Al final del període d'implementació de les actuacions vinculades als Pressupostos 

Participatius de cada any, es portaran a terme accions de rendició de comptes del 

procés. 

7. Implementació: La implementació de les propostes votades. 

La Comissió de Seguiment i Avaluació vetllarà perquè el disseny final i l’execució dels 

projectes votats correspongui a les propostes inicials. En el cas que el disseny i 

execució es desviï del marc inicial del projecte, es reduirà o anul·larà la dotació 

econòmica assignada al projecte. 
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ANNEX. CALENDARI PER AL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019 

• 13 de desembre al 22 de febrer: Esmenes i aprovació final del reglament 

• 30 de gener a 10 de febrer: Campanya informativa inicial 

• 3 de febrer a 23 de març: Taules de deliberació i coproducció de projectes 

• 30 de gener a 20 de febrer: recollida de propostes online 

• 2 d’abril a 24 d’abril: Validació tècnica i dotar de pressupost les propostes 

• 25 d’abril a 4 de maig: Comunicació de projectes validats 

• 5 de maig a 20 de maig: Votació de projectes 

• 21 de maig a 31 de maig: Comunicació de resultats 

• 1 de juny a 31 de desembre: Execució i seguiment dels projectes 

• Durant tot el procés: Seguiment i avaluació continuada per la comissió ciutadana 

 

 

 


