
Què vols fer amb 200.000 euros a Sant Quirze del Vallès? 
 
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha iniciat un procés de participació inèdit al municipi: els 

pressupostos participatius. Aquest procés permet 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 

govern local, per donar resposta a les necessitats de la vila, a partir d’una distribució equilibrada 

dels recursos econòmics i financers. I fins al moment 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, al voltant de 200.000 

euros,  de la partida d’inversions quines actuacions vol desenvolupar, que generalment es destinen 

a l’espai públic, l’urbanisme, a equipaments o a mobilitat. 

• Difusió del procés de participació ciutadana Abril maig 

• Recollida de propostes ciutadanes Del 8 de juny fins al 4 de juliol 

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

• Exposició de les propostes validades A partir de l'1 de setembre 

• Votació ciutadana A mitjans de setembre 

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

Per a més informació:  

Tel. 937 21 68 00 

E-mail:: participacio@santquirzevalles.cat 



Qui hi pot participar? 
Fase de propostes: (del 8 de juny al 4 de juliol de 2016) 

 Qualsevol persona empadronada a Sant Quirze del Vallès amb 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 amb 16 anys 

o més, complerts a partir del dia 8 de juny. 

     

Com es pot participar? 

Fase de propostes 
 Sessió oberta de propostes: dimecres 8 de juny a la Patronal de 18 a 20 h  (avda. 

Pau Casals, 86-88). Hi haurà servei de ludoteca durant la sessió.   

 Sessió per comerços i empreses dilluns 13 de juny al Centre Cívic Can Feliu de 15 

a 16.30h (c.Eduard Toldrà s/n). 

 Via instància acompanyada del formulari que trobareu al web 

www.santquirzevalles.cat o imprès a l’OAC (pl. de la Vila, 1). 

 Omplint la butlleta a les zones habilitades per emetre les propostes  

Taules territorials a: 
• Escola Lola Anglada: dimarts 14 de juny de 12.30 a 14h (c. de la Segarra, s/n). 

• Barri de Les Fonts: dimecres 15 de juny de 12.30 a 14h (plaça Nova) i 17 a 19 h al 

Centre Cívic Torre Julià (c. Josep Mitats, 10) i Zona Esportiva Municipal (c. Josep Mitats 

s/n) 

• Escola Purificació Salas:  dijous 16 de juny de 12.30 a 14h (avda. 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 20h (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). 

Fase de votacions 
 Online al web municipal www.santquirzevalles.cat 

 

Què es pot proposar? 
 Es poden proposar idees de tots els àmbits, des de millores d’espais públics, mobiliari 

urbà, programes informàtics, arbrat per zones verdes, nous equipaments o millora dels 

existents, etc. 

 A títol d’exemple, podem exposar el cost d’algunes inversions que s’han realitzat a 

l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 

• Adequació del pont i la barana sobre la riera de les Fonts: 51.209,50 € 

• Construcció de 5 trams de voreres per connectar l'Escola Lola Anglada, l'IES Sant 

Quirze, el polígon Can Feliu i l'accés a Terrassa i Sabadell cap a la N-150: 88.281, 20 € 

• Adequació de l'enllumenat de la ronda Arraona : 99.816,33 € 

Per a més informació:  

Tel. 937 21 68 00 

E-mail:: participacio@santquirzevalles.cat 


