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Avui, darrer dia per votar als Pressupostos Participatius de Sant Quirze del Vallès

Avui a les 23.59 hores finalitza el termini perquè la ciutadania de Sant Quirze del Vallès voti
quina de les 31 propostes validades vol que s’executin el 2020. Les votacions es poden fer
a l’enllaç següent: www.consultes.santquirzevalles.cat.
Al llarg d’aquests dies,, s’han habilitat diversos punts de votació, on aquesta es pot fer al
moment, amb el suport dels tècnics municipals. De fet, aquesta mateixa tarda, encara hi
haurà un punt: l’escola bressol municipal El Patufet, 16.15 a 16.45 hores.
Fins ara, a data 4 de novembre al matí, han votat un total de 1.532 persones, una xifra
superior ja a la de finalització de l’edició de l’any passat. De fet, el 2018 van votar finalment
un total de 1.341 persones. Per tant, en aquests moments i a l’espera dels resultats finals,
la participació enguany s’ha vist incrementada en un 12,46% respecte el 2018.
Cal remarcar que durant el procés no s’ha produït cap tipus d’incidència i tot s’ha
desenvolupat amb normalitat.
Segons l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, “estem molt satisfets de l’evolució del procés, doncs
es tracta de la quarta edició i de nou comptem amb molta més participació, el que es
trasllada en una consolidació de la iniciativa i de les polítiques de participació ciutadana.
Entenem que es tracta d’eines que permeten el veïnat fer-nos arribar les seves propostes,
de manera que l’administració esdevingui un instrument obert a tothom”.

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 que suposa un 20% aproximadamente del total de les inversions anuals.
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 han passat a la fase
de votacions.
Qui pot votar?
Pot votar tota la ciutadania major de 14 anys empadronada a Sant Quirze del Vallès. En
aquesta fase la participació serà individual.

Quines propostes s’han presentat?
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.
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