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Un total de 1.675 persones han participat en les votacions dels Pressupostos Participatius
Un total de 1.675 persones han participat votant als Pressupostos Participatius 2019. Ahir
a les 23.59 hores va finalitzar el termini perquè la ciutadania votés quina de les 31 propostes
validades vol que s’executi el 2020. La participació enguany ha estat finalment un 12,30 %
més alta que en l’edició anterior, situant-se en el 9,91%.
L’any 2017 van participar 991 persones i, en la primera edició, l’any 2016, la participació va
ser la més alta, amb 2.051 votants i molt propera, per tant, a la de 2019.
Cal remarcar que en aquesta edició el gruix de votants s’ha centrat principalment entre les
persones de 41 a 50 anys (560 participants), seguides amb 361 persones entre els 31 i els
40 anys. Han participat més discretament les persones d’entre 51 a 60 anys: 210 persones.
Cal remarcar, a més, que durant el procés no s’ha produït cap tipus d’incidència i tot s’ha
desenvolupat amb normalitat.
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.
Recordem que la ciutadania ha pogut escollir quines propostes creuen que ha de comptar
amb el destí dels 200.000 euros que l’Ajuntament s’ha compromès novament a destinar per
al projecte dels pressupostos participatius.
Trobareu més detalls sobre el procés i també els resultats de les propostes finals al web:
www.consultes.santquirzevalles.cat

Continua obert el termini per sol·licitar ajuts a projectes promoguts per entitats i
esportistes locals
El proper dilluns dia 11 de novembre finalitza el termini per sol·licitar ajuts a projectes
promoguts per entitats i esportistes locals. Es tracta de les iniciatives que duen a terme
sense finalitat de lucre entitats culturals, juvenils, veÏnals, gent gran, esportives, feminismes
i LGTBI. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès concedeix aquesta subvenció de manera
anual i segons unes bases reguladores que podeu consultar aquí. L'import total de la
subvenció
és
de
79.840
euros.

El termini estarà obert fins al proper 11 de novembre, i les sol·licituds es poden presentar a
les OAC de l’Ajuntament (plaça de la Vila o centre cívic Torre Julià) o bé en línia.
Trobareu tots els detalls al web municipal: www.santquirzevalles.cat.
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