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EXP. 1433/2018 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS SANTA OLIVA
ACTA D’ESCRUTINI
A Santa Oliva a 25 de març de 2019, essent les 09:00 hores, un cop finalitzat el
període de votació de les propostes als pressupostos participatius de Santa
Oliva, es procedeix per part de personal funcionari municipal Srs. Immaculada
Sáez Martí i Josep Guillén Viñas al recompte dels vots dipositats a la urna,
emesos dins el període de votacions del 15 al 22 de març de 2019, i d’acord
amb les bases del procés participatiu dels pressupostos 2018, essent el resultat
de l’escrutini el següent:
Número total de votants: 22
Nucli de Santa Oliva

-

Vots en blanc: 16 (setze) vots
Instal·lació de papereres a la via pública, especialment a les zones
verdes i parcs : 4 (quatre) vots
Jornada d’homenatge a la II República Espanyola: 2 (dos) vots

Nucli de Les Pedreres
-

Vots en blanc : 0 (zero) vots
Col·locar terra vinílic a la sala d’activitats del centre cívic Les Pedreres:
20 (vint) vots
Col·locar terra vinílic a la ludoteca del centre cívic Les Pedreres : 2 (dos)
vots

Tal i com s’indica a la base 6.5 de les bases del procés participatiu dels
pressupostos 2018, les propostes escollides entre les dos que s’optava per
cada nucli, han estat:
-

Nucli de Santa Oliva: Instal·lació de papereres a la via pública,
especialment a les zones verdes i parcs.

-

Nucli de Les Pedreres Col·locar terra vinílic a la sala d’activitats del
Centre Cívic de Les Pedreres.

Tal i com s’indica al punt 6.6 de les bases, un cop realitzat l’escrutini, es
realitzarà una sessió informativa sobre els resultats de les votacions, així com
sobre la participació en el procés.
Immaculada Sáez Martí
Funcionària auxiliar administrativa
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