
Pressupost Participatiu de joventut 2021

La
proposta 
ets tu.

#envolemmés
http://idea-la.blogspot.com.es/

Educació, treball, esports,
mobilitat, salut, lleure, cultura...

Àrea d’Educació i Joventut
de l’Ajuntament d’Olot.

Adreça  Av. Sant Joan les Abadesses

Població  Olot

Telèfon de contacte  972 27 00 49

A/e  educacio@olot.cat

L'Ideal - Oficina Jove de la Garrotxa

Adreça Plaça Clarà 6, 2n pis

Població Olot

Telèfon de contacte 972 28 01 44 - WhatsApp 627.534.145

A/e lideal@olot.cat

  @lidealojg

Detalla la teva proposta

Cal concretar-la al màxim.

Els joves podeu disposar de 10.000 € del pressupost d’Activitats de Joventut de l’Àrea d’Educació i Joventut de 
l’Ajuntament d’Olot per poder fer activitats.

5.000 € per als Projectes de joves de 12 a 16 anys i 5.000 €  per als joves de 17 a 29 anys.



Pressupost Participatiu de joventut 2021 Àmbit de la teva proposta.

· L’Ideal-OJG        · L’I-punt        · O per correu electrònic

S’ha d’omplir aquesta butlleta i fer-la arribar abans del 26 de març a:

Rebreu un correu electònic de confirmació on se us indicarà si la vostra proposta ha estat acceptada per participar en el Pressupost Participatiu.

La proposta ha de ser

· Legal i ètica (seguint els principis de la Carta     
  de les ciutats educadores).
· Viable econòmicament.
· Oberta a tots els joves que hi vulguin participar.
· Gratuïta o molt econòmica.

· Ha de tenir en compte les mesures sanitàries 
de seguretat que estiguin vigents en el moment 
de realitzar la proposta.Cal tenir-ho en compte 
en el moment de fer la proposta.

Hi podeu participar joves de 12 a 16 anys o de 17 a 29 anys. (5.000 € per a cada grup d’edat), 
individualment, en grup o per entitats. No es podrà presentar la mateixa activitat més de dos anys al 
Pressupost Participatiu ni activitats que ja es feien abans a la ciutat “en el cas que es portessin a terme”.

Els joves podeu disposar de 10.000 € del pressupost d’activitats de Joventut de 
l’Àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot per poder fer activitats.

Selecció de propostes a l’Ideal-OJG

· Davant la situació actual d’emergència sanitària no es podran celebrar les Assemblees. Un equip     
  tècnic valorarà les propostes i en seleccionarà les possibles i realitzables. Esperem que per a l’any  
  2022 es pugui tornar al sistema assembleari.
· Si surt escollida la vostra proposta l’haureu de liderar i organitzar amb el suport de l’Ideal-OJG.

La proposta no pot tenir una despesa superior als 1.200 € (IVA inclòs).

En el cas que el cost previst sigui superior s’ha de preveure algun tipus d’ingrés per poder-la tirar endavant.

Exemplar per lliurar.Exemplar per a tu.

Cost de la teva proposta.

Quina és la teva proposta?

Nom i cognoms 

Edat      Correu electrònic              Telèfon

Nom de l’activitat

A qui va dirigida

Durada

Lloc

Cultura. Lleure. Esports. Salut.

Treball.

0 - 200 €

1.000 - 1.200 €

Educació. Mobilitat. Altres.

200 - 400 €

400 - 600 €

600 - 800 €

800 - 1.000 €


