ESPAIS DE
PARTICIPACIÓ

NOVA EDICIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU

pressupost municipal 2017
BALANÇ 2017
INGRESSOS 2017

DESPESES 2017

total: 200.426.000 €

total: 200.426.000 €

distribució de despeses 2017
SALUT
5%

HABITATGE
7%

EDUCACIÓ
42%

ACCIÓ
SOCIAL
44%

SOSTENIBILITAT
12%

CICLES
DE VIDA
2%

OBRES
PÚBLIQUES
15%

Àmbit social i qualitat de vida

INNOVACIÓ I
ORGANITZACIÓ
6%

MANTENIMENT
DE LA VIA PÚBLICA
13%
MOBILITAT
14%

Transformació urbana

EDUCACIÓ				15.000.000 €
CICLES DE VIDA				700.000 €
ACCIÓ SOCIAL				15.400.000 €
SALUT					1.800.000 €
HABITATGE 				2.500.000 €
TOTAL					35.400.000 €
POLICIA
61%

NETEJA I TRACTAMENT DE RESIDUS
46%

PARTICIPACIÓ
23%
INFORMÀTICA
10%

MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA
7.700.000 €
MOBILITAT				8.200.000 €
OBRES PÚBLIQUES			8.700.000 €
SOSTENIBILITAT			7.400.000 €
NETEJA I TRACTAMENT DE RESIDUS 27.700.000 €
TOTAL					59.700.000 €
DRETS CIVILS
9%

COMERÇ
I TURISME
8%

ESPORTS
29%
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
29%

CULTURA
26%

Millora organitzativa i qualitat democràtica Ciutat capdavantera
PARTICIPACIÓ				5.100.000 €
INFORMÀTICA				2.300.000 €
INNOVACIÓ I ORGANITZACIÓ		
1.400.000 €
POLICIA				13.600.000 €
TOTAL					22.400.000 €

ESPORTS				9.100.000 €
PROMOCIÓ ECONÒMICA		
9.200.000 €
CULTURA				8.200.000 €
COMERÇ I TURISME			2.500.000 €
DRETS CIVILS				2.900.000 €
TOTAL					31.900.000 €

INVERSIONS 2017
COHESIÓ SOCIAL
I REACTIVACIÓ

NOVA
GOVERNANÇA

TRANSFORMACIÓ
URBANA

(Acció social, habitatge, educació,
salut, esports, cultura, economia,
indústria i comerç)

(Policia, transparència,
dades obertes)

(Gestió ecosistemes, urbanisme,
obres públiques, residus)

576.000 €

17.218.000 €

5.546.000 €

Conèixer el pressupost municipal de manera global és important,
i ens pot ajudar a decidir a què dedicar el 1.000.000 €
del procés Construint Ciutat

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

Per A dubtes i incidències
sobre el procés participatiu:
Tel. 93 745 31 84 o adreça electrònica a
participacio@ajsabadell.cat

Més informació a: decidim.sabadell.cat
Twitter@sbdparticipacio

500.000 €

per a propostes de millora de l’espai
públic o equipaments municipals de
ciutat o barri.

Màxim de 100.000 €
per proposta
Els projectes finalment seleccionats

els executarà l’Ajuntament de Sabadell amb despesa d’inversió (això exclou despeses associades al manteniment ordinari).

500.000 €

per a propostes de caire social que millorin la cohesió a la ciutat o a un barri.

Màxim de 100.000 € Els projectes finalment seleccionats
els assumiran les entitats que haper proposta

gin presentat la proposta mitjançant
l’atorgament de subvencions anuals
per concessió directa.

FASES DE PROCÉS
Com presentar-ne?

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.

Les propostes (amb màxim d’una per àmbit temàtic) es
poden presentar únicament de forma presencial a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de Sabadell (OAC)
emplenant la fitxa de presentació que trobareu als mateixos punts d’atenció. També podeu 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) han d’adjuntar un mínim
de 30 signatures de suport (graella inclosa a la fitxa de
presentació) per part de veïns o veïnes majors de 18
anys, també empadronats/des a la ciutat.
Les propostes vinculades a projectes
seleccionats en el marc del procés participatiu
Construint Ciutat – Pressupost 2017 no es podran
tornar a presentar a aquesta segona edició.

VALORACIÓ
TÈCNICA

suport a les
propostes

Del 16 d’octubre
al 24 de novembre

De l’1 al 17 de desembre

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, prèviament a la fase final de suports.

resultats finals
Finals de gener de 2018

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), apartat “Registra’t”.

Els resultats finals es publicaran a la plataforma:

Decidim
Sabadell

(decidim.sabadell.cat)

S’estableix una participació mínima de 3.000 persones en la fase final de suports perquè el procés es consideri vinculant.

Fes realitat els projectes, participa!
Decidim
Sabadell
Una plataforma per construir
la ciutat que volem
Què és Decidim Sabadell?
decidim.sabadell.cat és la plataforma digital de participació
de l'Ajuntament de Sabadell per construir una ciutat més
democràtica. Un espai de referència per construir una ciutat
oberta, transparent, col·laboradora i amb el protagonisme
de qui l’habita.

Registra’t a títol individual (majors de 14 anys) o com a
representant d'un col·lectiu o organització, per accedir
als processos participatius, afegir propostes, compartir
idees en els debats o fer comentaris. Cal aportar un nom o
àlies, adreça electrònica i contrasenya. Si ets una persona
empadronada a Sabadell podràs, a més, donar suport a les
propostes. Si tens algun dubte o qüestió contacta amb:
decidim@ajsabadell.cat

Com es pot participar a Dedicim Sabadell?
Les opcions d'informació, participació i seguiment poden
variar per a cada procés en concret.

decidim.sabadell.cat

