L’Ajuntament torna a posar a disposició 1.000.000€ del
pressupost municipal 2018, amb l’objectiu que la ciutadania
aporti propostes per a millorar l’espai públic, els equipaments
municipals i la cohesió social a la nostra ciutat.

ÀMBITS TEMÀTICS PER A LES PROPOSTES
Àmbit de millora de l’espai públic o equipaments municipals
de ciutat o barri, amb una dotació de 500.000€
Àmbit social per a la millora de la cohesió a la ciutat o a un
barri, amb una dotació de 500.000€
La quantia màxima (pressupost) serà de 100.000€ per proposta
en tots els casos

GESTIÓ DELS PROJECTES
Àmbit espai públic o equipaments municipals
Els projectes finalment seleccionats s’executaran per part de
l’Ajuntament de Sabadell amb despesa d’inversió
Àmbit social
Els projectes finalment seleccionats els executaran les entitats
proposants, i es finançaran mitjançant l’atorgament de
subvencions anuals per concessió directa

FASES DEL PROCÉS
1.

Del 5 de juliol a 30 de setembre de 2017 - Presentació de propostes
Qui en pot presentar?

• Propostes per a la millora de l’espai públic o equipaments municipals de ciutat o
barri:
- Persones majors de 18 anys empadronades a Sabadell.
- Entitats inscrites al registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Sabadell.

•Propostes de caire social que millorin la cohesió a la ciutat o a un barri:
- Entitats inscrites al registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Sabadell.

FASES DEL PROCÉS
1.

Del 5 de juliol a 30 de setembre de 2017 - Presentació de propostes
Com presentar-ne?

•Les propostes (amb màxim d’una per àmbit temàtic) es poden presentar
únicament de forma presencial a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de Sabadell.
També es podrà descarregar la fitxa a la plataforma Decidim Sabadell
decidim.sabadell.cat
•Les propostes presentades per persones majors de 18 anys empadronades a
Sabadell (les entitats queden excloses d’aquest requeriment), hauran d’adjuntar un
mínim de 30 signatures de recolzament per part de veïns o veïnes majors de 18 anys,
també empadronats/des a la ciutat.

•Els projectes que van ser seleccionats per passar a execució
en el marc del procés participatiu Construint Ciutat –
Pressupost 2017, no es podran tornar a presentar a aquesta
segona edició.
•Quant a la continuïtat de les propostes i els projectes que en
resultin, aquesta queda limitada a l’execució del pressupost
2018. Per tant, els costos que se’n derivin no s’assumiran o es
subvencionaran, necessàriament, en pressupostos futurs.

FASES DEL PROCÉS
2.

Del 16 d’octubre a 24 de novembre de 2017 - Valoració tècnica i
viabilitat de les propostes

Aquesta segona edició del procés incorpora una fase de treball conjunt
entre persones o entitats que han presentat propostes i els serveis tècnics
de l’Ajuntament, prèvia a la fase final de suports.
L’objectiu és que aquelles propostes que passin a la fase final de suports
tinguin el consens de les parts quant a forma de gestió, àmbit territorial,
pressupost, continguts i descripció.

FASES DEL PROCÉS
3.

Del 1 a 17 de desembre de 2017 - Suport a les propostes

Podran donar suport a les propostes les persones majors de 14 anys
empadronades a la ciutat a títol individual, o persones representants de
col·lectius i organitzacions, que s’hagin registrat prèviament a la
plataforma Decidim Sabadell - decidim.sabadell.cat
Es disposarà de 4 suports per a repartir entre totes les propostes, que es
podran consultar en la seva globalitat o filtrant en funció de si són d’àmbit
de ciutat o de barri.

FASES DEL PROCÉS
4.

Gener de 2018 - Resultats finals i inici d’execució dels diferents
projectes

Les propostes s’ordenaran segons nombre final de suports rebuts i
pressupost, admetent com a màxim una proposta per barri i tres per
districte.
Les propostes amb abast de ciutat no tindran limitació quant a nombre
màxim.

S’estableix una participació mínima de 3.000 persones en la
fase final de suports per a què el procés es consideri vinculant.
En cas de superar aquest llindar de 3.000 participants, el
Govern Municipal es compromet a incorporar les propostes
finalment seleccionades al pressupost de 2018.

decidim.sabadell.cat és la nova plataforma digital de participació de l'Ajuntament de
Sabadell.
•Malgrat que el contingut de la plataforma és d’accés lliure, volem i recomanem que
les sabadellenques i sabadellencs a partir de 14 anys es registrin a la mateixa.
•El registre es pot fer a títol individual o com a representant d'un col·lectiu o
organització. Només cal aportar un nom o àlies, adreça de correu electrònic i
contrasenya.
•A més, si una persona està empadronada a la ciutat aquesta pot donar suport a les
propostes en la fase final d’aquest i altres processos que s’endeguin en un futur.

