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Pressupostos Participatius
La ciutadania podrà votar el destí de 200.000 euros en projectes per a Sant Quirze
La ciutadania de Sant Quirze podrà votar un total de 31 projectes per al poble i triar així
quin volen executar el 2020 i per import total de 200.000 euros. Les propostes van ser
validades ahir en el marc d’una reunió de la Comissió de Garanties que forma part del
procés dels Pressupostos Participatius i que integren representants d’entitats, tècnics
municipals, grups polítics, i ciutadania a títol individual. Aquest òrgan té com a objectiu
garantir la transparència del procés.
La descripció d’aquestes propostes es podrà consultar a partir del 14 d’octubre, al web
consultes.santquirzevalles.cat, i també als següents espais: Biblioteca, CAP, centre cívic
Torre Julià, Casal Serra de Galliners, Canya Jove, OAC, Espai Maria Mercè Marçal, escola
bressol municipal El Patufet, esola municipal d’adults l’Olivera, complex Esportiu i gimnàs
municipal.
Aquesta quarta edició dels Pressupostos Participatius ha tornat a tenir una bona resposta
ciutadana, amb una gran varietat de propostes, que van des d’actuacions a la via pública o
remodelacions d’espais municipals a iniciatives de l’àmbit social, cultural, esportiu o
educatiu.
A partir del 15 d’octubre i fins al 4 de novembre, els veïns i veïnes podran escollir quina de
les propostes creuen que ha de comptar amb el destí d’aquests 200.000 euros que
l’Ajuntament s’ha compromès novament a destinar per al projecte dels Pressupostos
Participatius. Els resultats de la votació es donaran a conèixer el dia 11 de novembre i
s’incorporaran al pressupost de 2020, exercici durant el qual s’hauran d’executar.

Què són els Pressupostos Participatius?
Els Pressupostos Participatius són uns mecanismes de participació mitjançant els quals la
ciutadania de Sant Quirze pot decidir sobre 200.000€ d’inversions del Pressupost
Municipal.
El projecte s’organitza en 4 etapes: la fase de recollida de propostes, la fase d’anàlisi , la
fase de votació i l’execució final de les propostes.
En la fase de recollida de propostes (del 1 de juny al 15 de juliol) els ciutadans i
ciutadanes, entitats, empreses i comerços van poder participar presentant la seva
aportació de formar presencial o telemàtica.

Cada persona, entitat, empresa o comerç va poder presentar com a màxim 5 propostes
que havien de tenir el suport d’un mínim de 15 signatures de persones empadronades al
municipi.
Finalitzat el termini de recollida de propostes, es va iniciar la fase de valoració per part
de la comissió tècnica municipal. Les propostes validades han estat les que passen a la
fase de votacions.
Del 15 d’octubre al 4 de novembre tindrà lloc la fase de votacions. Podrà votar tota la
ciutadania major de 14 anys empadronada a Sant Quirze del Vallès. En aquesta fase la
participació serà individual.
Finalment, a partir del dia 11 de novembre es farà públic el resultat de les votacions i de
les propostes que s’incorporaran al pressupost de l’any vinent.

Qui hi pot participar?
A la fase de recollida de propostes




Qualsevol persona empadronada a Sant Quirze del Vallès que tingui 14 anys o més.
Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del
Vallès
Empreses i comerços ubicats a Sant Quirze del Vallès

A la fase de votació


Qualsevol persona empadronada a Sant Quirze del Vallès que tingui 14 anys o més , fets
abans de l’15 d’octubre de 2019.

Què es pot presentar?
Les propostes fan referència a inversions de qualsevol àmbit de competència municipal.
Per inversió s’entenen aquells béns classificables o inventariables que són permanents en
el temps. Alguns exemples poden ser: la creació d’un espai públic, una nova dotació o
equipament, un projecte de millora d’alguna zona, la compra de mobiliari públic, la creació
d’un web, etc.
Les propostes han de complir un seguit de criteris, per tal de ser valorades i poder passar a
la fase de votacions.
L’edició anterior
El procés de 2018 va finalizar amb un total de 7 propostes escollides: instal·lació de fonts
publiques a diferents espais del municipi; senyalització de camins i fulletó d’itineraris
naturals; il·luminació de pasos de vianants a les zones fosques; bosc urbà entre l’INS Sant
Quirze i l’escola Lola Anglada; cinemes a Sant Quirze; reforma de la zona del Torrent de
Can Barra; i adquisición de carpes per les meses sectorials.

El cap de setmana a SQV
Aquest cap de setmana continuen les programacions de la Festa Major de Les Fonts, i de
la Setmana Cultural de la Gent Gran. Podeu consultar-ne el detall al web municipal:
www.santquirzevalles.cat.

Segueix-nos:
Per a més informació podeu contactar amb el Servei de
Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:

@santquirzevalles

comunicacio@santquirzevalles.cat

@ajsantquirze

Tel. 93 721 68 00
@ajsantquirze

