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L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia ha reservat 90.000 € del 
pressupost municipal perquè els ciutadans decidiu com els invertiríeu 
per millorar el municipi. Podeu representar projectes i un cop valorats 
tècnicament, podreu votar els que cregueu més interessats. 
 
L’Ajuntament es compromet a executar durant el 2018, les propostes 
ciutadanes més votades fins al màxim establert pel PRESSUPOST 
PARTICIPATIU. 
  



 

 
 

 
Qui pot  
 
 
 
 
 
 
 
 

presentar projectes? 
Totes les persones que tinguin alguna 
vinculació amb Sant Sadurní  
(encara que no estiguin 
empadronades). 

 

votar? 
Totes les persones majors de 16 anys 
(en el moment de la votació), 
empadronades a Sant Sadurní. 
 

 

Què puc proposar? 
 
Es poden presentar projectes d’inversions, com per exemple:  
millores en places i carrers (enjardinament, enllumenat, jocs  
infantils, aparells esportius, de salut... mobiliari...), noves  
adquisicions en equipaments i noves tecnologies, ... 

 
 

Com ha de ser el contingut del projecte? 
 
Tant si el presentes pel web com presencial, hauràs d’indicar: 
 
 Títol, que ha de resumir en poques paraules la proposta 

Descripció, com més clara i concreta sigui l’explicació de la teva proposta, 
més fàcil serà que l’Ajuntament l’avaluï adequadament i que la gent la voti 
en la següent fase. 

 

A més, et demanarem que ens facilitis el teu nom i cognoms, i un correu  
electrònic o telèfon de contacte.   
 
 

Quantes propostes puc presentar? 
 

Fins a un màxim de 3 per persona. 

FAQ 
 

Calendari i fases 
 



Com es decideix quines  

propostes es podran votar? 
 
Una Comissió de Valoració, formada per personal  
tècnic municipal, avaluarà totes les propostes d’acord 
amb els criteris que ha de complir la proposta.  
 
 

Quins són els criteris que ha de  

complir la proposta?  
 
Cada projecte, individualment, no ha de superar els 
 60.000 €. 
 

Ha de ser competència de l’Ajuntament. 
Si és competència d’altres administracions, no podran  
estar al llistat de votació 
 

Ha de ser legal. 
La proposta no pot ser contrària a la legislació vigent. 
 

Ha de ser viable econòmicament. 
 

La proposta no ha d’anar destinada a una entitat  
privada o particular. 
 

S’ha de poder executar dins l’any 2018. 
 

Es tindran en compte els criteris econòmics i de  
viabilitat, i els projectes que garanteixin un gaudi o  
benefici per a un ventall més ampli de la població  
possible. 
 
 
 

Com puc saber quins projectes es poden votar? 
 

S’informarà de les propostes incloses al llistat de votació, a través dels mitjans 
de comunicació municipals.  
 
Al web es podran trobar totes les propostes:  
 

  
 
Aquelles que formen part del 
llistat de votació. 

 

  
 
Les que no en formen part 
perquè ja s’estan 
desenvolupant o estan 
previstes a curt termini. 

 

  
 
Les que no en formen part 
perquè no compleixen alguns 
dels criteris establerts.  
S’especificaran els motius de  

la seva exclusió. 

S’unificaran les propostes si 

estan repetides o són molt 

similars.  

 

S’intentarà evitar, però si és 

excessivament genèrica i no és 

possible quantificar-la, es podrà 

proposar excloure-la del llistat 

de votació. 

 

També s’exclouran aquells 

projectes que presenti la 

ciutadania i que l’Ajuntament 

estigui desenvolupant o tingui 

previst fer-ho a molt curt 

termini.  

www.santsadurni.cat/pressupostparticipatiu2018 

http://www.santsadurni.cat/pressupostparticipatiu2018


Quants projectes puc votar? 
 
Cada persona podrà votar fins a un màxim  
de 3 projectes. Atorgarà 3, 2 i 1 punt, per  
ordre de prioritat (sent 3 la puntuació màxima, 
 i 1 la mínima). 
 
 

On es poden presentar projectes  
i votar? 
 
 

A la pàgina web de l’Ajuntament:    Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC): 
 
www.santsadurni.cat/pressupostparticipatiu2018  Plaça de l’Ajuntament, 1 

Dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 h 
 

 
Casal Municipal de Gent Gran:   Centre Vilarnau: 
 
Passeig de Can Ferrer, 11    Plaça dels Germans Segura Viudes, s/n 
Matins: dilluns a divendres de 10.00 a   Matins: dimarts i divendres de 10.00 a 
12.45 h      13.00 h 
Tardes: dilluns a divendres de 15.00 a   Tardes: dilluns a divendres de 15.00 a 
19.45 h      20.00 h 
 
 

 

Quins projectes s’executaran? 
 
L’Ajuntament es compromet a executar els projectes més votats que no superin 
el pressupost establert. En el cas que el projecte més votat no l’esgoti, 
s’executaria també el segon projecte i així fins que s’arribi al màxim del 
pressupost. Si amb el segon projecte se supera el límit establert, aquest segon 
projecte no es podria executar, i es passaria al tercer, i així successivament. 

 
 
 
 

ORGANITZA 
 

 

AMB LA COL·LABORACIÓ 
 
 

 

AMB EL SUPORT 
 
 

 
 

http://www.santsadurni.cat/pressuposparticipatiu2018

