
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha iniciat 
un procés de participació inèdit al municipi: els 
pressupostos participatius. Aquest procés per-
met a la ciutadania influir o decidir directament 
sobre els pressupostos per al 2017, per un total 
de 200.000 euros.

El pressupost municipal és un dels instruments 
més importants que ha d’aprovar cada any el go-
vern local, per donar resposta a les necessitats 
de la vila, a partir d’una distribució equilibrada 
dels recursos econòmics i financers. Fins al mo-
ment només hi intervenia el govern municipal en 
aquest procés de decisió i aprovació.

Ara, amb aquest nou procés de participació, serà 
la ciutadania qui decidirà, amb els aproximada-
ment 200.000 euros de la partida d’inversions, 
quines actuacions vol desenvolupar, que gene-
ralment es destinen a l’espai públic, a l’urbanisme, 
a equipaments o a mobilitat.

Amb aquest procés de participació es vol fomentar 
la participació ciutadana a Sant Quirze del Vallès 
a través d’un procés que té la voluntat d’arribar 
a tota la ciutadania, associada o no, així com 
conèixer les seves necessitats i planificar la des-
pesa municipal que se’n derivi.

QUÈ FARIES AMB 200.000 EUROS A  
SANT QUIRZE DEL VALLÈS?

Plaça de la Vila, 1 
08192 Sant Quirze del Vallès
T. 93 721 68 00
F. 93 712 15 31
ajuntament@santquirzevalles.cat
www.santquirzevalles.cat

Calendari del procés participatiu
Del 8 de juny fins al 4 de juliol Recollida de propostes ciutadanes

A partir del 4 de juliol
Anàlisi i valoració tècnica de les propostes 
presentades

A partir de l’1 de setembre Exposició de les propostes validades

Del 19 de setembre fins al 3 d’octubre Votació ciutadana

Octubre
Sessió informativa de les propostes que 
s’incorporaran al pressupost 2017



FASE DE PROPOSTES
 

Qualsevol persona empadronada a 
 Sant Quirze del Vallès que tingui 16 anys 
 o més a partir del dia 8 de juny de 2016.

Les entitats inscrites al Registre Municipal 
 d’Entitats i Associacions de Sant Quirze 
 del Vallès.

Empreses i comerços ubicats a Sant  
 Quirze del Vallès.

FASE DE VOTACIONS
 

Qualsevol persona empadronada a Sant  
 Quirze del Vallès que tingui 16 anys o més  
 els dies de les votacions.
 (Cens empadronat tancat a 1 de setembre)

FASE DE PROPOSTES

Del 8 de juny al 4 de juliol en qualsevol 
d’aquestes modalitats

Assistint a les següents sessions presencials:
 · Sessió oberta de propostes 
  Dimecres 8 de juny a la Patronal (de 18 a  
  20 h).  Av. de Pau Casals, 86-88. Hi haurà  
  servei de ludoteca durant la sessió
 · Sessió per a comerços i empreses 
  Dilluns 13 de juny al Centre Cívic Can Feliu  
  (de 15 a 16.30 h). C/ Eduard Toldrà, s/n

En línia mitjançant sol·licitud que trobareu 
a la web www.santquirzevalles.cat o 
presencialment a les OAC de l’Ajuntament

Omplint la sol·licitud a diferents zones del 
municipi on s’habilitaran taules territorials 
per emetre  propostes: 
 · Escola Lola Anglada: Dimarts 14 de  
  juny, de 12.30 a 14 h. C. de la Segarra, s/n
 · Barri de Les Fonts:  Dimecres 15 de juny,  
  de 12.30 h a 14 h. Pl. Nova
 · Centre Cívic Torre Julià: Dimecres 15 de  
  juny, de 18 a 19 h. C. Josep Mitats, 10

 · Escola Purificació Salas: Dijous 16 de  
  juny, de 12.30 a 14 h. Av. Arraona, s/n 
 · Biblioteca Municipal: Dijous 16 de juny,  
  de 18 a 19 h. C. Eduard Toldrà, s/n
 · Centre Cívic Can Feliu: Dijous 16 de juny, 
  de 19 a 20 h. C. Eduard Toldrà, s/n
 · Plaça del Molí: Dilluns 27 de juny, de 17 
  a 19 h. (Poble Sec)
 · Parc de les Morisques: Diumenge 3 de  
  juliol, d’11 a 13 h. Av. Camí del Mas, s/n.

A partir de l’1 de setembre quan ja s’hagin va-
lorat les propostes i totes compleixin els criteris 
establerts, es podran conèixer a través d’una ex-
posició itinerant. D’aquesta manera s’arribarà 
a la fase de votacions amb el màxim d’infor-
mació possible perquè la ciutadania les pugui 
prioritzar en base a la necessitat i la urgència. 

FASE DE VOTACIONS

Del 19 de setembre al 3 d’octubre.
  · En línia a la web municipal  
   www.santquirzevalles.cat
  · Presencialment a les OAC de l’Ajunta- 
   ment, Centre Cívic Can Feliu, Centre Cívic  
   Torre Julià, Casal d’Avis i Biblioteca

Les propostes que es poden presentar han de ser inversions de qualsevol àmbit de competència 
municipal. Una inversió és un bé inventariable que és permanent en el temps. 
Des de la renovació o creació d’un equipament, la millora d’un espai públic, la compra de mobiliari 
públic, la creació d’una web o aplicació, entre d’altres. 
Cada persona o entitat del municipi podrà presentar com a màxim 5 propostes de projectes.

Qui hi pot participar?

Com es pot participar?

Què es pot proposar?

QUINS CRITERIS HAN DE COMPLIR LES PROPOSTES PRESENTADES?

 Han de ser competència de l’Ajuntament.
 Han de ser propostes que afectin l’àmbit municipal, i no pas els municipis veïns i/o adjacents.
 Han de donar resposta a una necessitat concreta. 
 Han de complir la normativa vigent que les reguli, segons la temàtica de la proposta.
 Han de ser viables tècnicament: els tècnics municipals validaran  que s’ajustin a la normativa  

 vigent que les reguli i a les competències de l’Ajuntament.
 Han de ser iniciatives concretes  i valorables econòmicament.
 No poden tenir un cost superior al total destinat al procés.
 Les propostes presentades no poden comprometre exercicis pressupostaris futurs, quant  

 a despesa.
 Han de ser propostes que no provoquin exclusió social.
 Han de ser equitatives des d’un punt de vista de gènere.
 Han de ser propostes sostenibles i amb visió de ciutat.
 Les propostes que es facin no poden ser: actuacions de manteniment que ja s’estiguin   

 duent a terme, despeses obligatòries per part de l’Ajuntament, plans d’ajuts ja existents,  
 no poden fer referència a subvencions que s’atorguen.

 Totes les propostes que es presentin han d’anar acompanyades de les dades identificatives 
 del ciutadà que les realitza.

 Totes les propostes han d’estar presentades dins del termini establert que s’especifica en  
 el calendari.

 Es podran unificar propostes, si els serveis tècnics ho consideren oportú.
 Només passaran a la fase d’avaluació tècnica les propostes que compleixin tots els requisits 

 establerts. 
 No poden ser inversions ja previstes i decisions de govern.

Descarrega’t la butlleta 
per fer les teves propostes:


