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Nombre total de propostes dins de termini 87 

Nombre de propostes que compleixen tots els criteris 56 

Nombre de propostes agrupades 7 

Nombre de propostes que passen a la segona fase 41 
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D‘on vénen les propostes? 



Comissió de Garanties 
• Calendari i objectius de les sessions: 

– 25 de maig: constitució. 
– 6 de juliol: Presentació el llistat de propostes totals 

presentades. 
– 20 de juliol: presentació de les propostes classificades 

i amb valoració econòmica. Aprovació de totes les 
fitxes descriptives dels projectes que passaven a la 
votació final. 

– 14 de setembre: validació del programa i del cens 
introduït al programa de votacions. 

– 30 de setembre: resolució incidència 
– 10 d’octubre: Aprovació i presentació de resultats 

finals.  
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41 
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15.763 
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2.929.100€ 
∑ de les 
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Dades de participació en la votació 

2.051

13.712

Persones que han votat

Han votat No han votat
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Percentatge de vots
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1.115936

Votacions per sexe 

Dona Home

54,36%
45,64%
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Zona d'esbarjo al parc de les Morisques 
Zona de Pícnic per camí del Torrent de la Betzuca 

Ruta Botànica per la serra de Galliners 
Coberta de la pista esportiva de l'escola Onze de Setembre

Creació d'un parc saludable per a la gent gran
Adequació per a la pràctica esportiva de futbol 7 del camp de …

Tapar la tanca que envolta el pati de l'escola i l'IES Purificació …
Construcció d'una via verda des de Sant Quirze fins a la UAB

Bosc urbà del torrent de la Font del Pont
Zones d'esbarjo per a gossos

Posar més papereres al Parc de la Riera i instal·lació d'un …
Millora de les instal·lacions dels vestuaris del Complex Esportiu …

Arreglar dos embornals del carrer Vila Puig, 87
Remodelació espai jocs infantils Can Pallars

Implantació de la primera fase de zona blava gratuïta a Pau Casals
Horts Municipals

Ampliació de la superfície de la Sala de Fitness del Complex …
Vials per a ciclistes i vianants que connectin els barris de Sant …

Compra de material per tal de posar en funcionament …
Finalització senyalització Torrent del Llorer

Millora de les zones de joc infantil dels parcs de les Morisques i …
Instal·lar més gronxadors al Parc de les Morisques 

Nou parc infantil Lola Anglada 
Construcció de 4 pistes de pàdel 

Construcció d'un bany públic en el parc del Turonet 
Manca de pas de vianants entre Mercè Rodoreda amb l'avinguda

Adequació i millora de la plaça Sant Jaume
Renovació de les plaques amb el nom dels carrers de Vallsuau 
Urbanitzar la vorera de l'avinguda Antoni Gaudí en el tram del …

Millora de la Il·luminació del menjador del Pilarín Bayés 
Millora acústica del menjador escolar Pilarin Bayés

Instal·lació d'una pista esportiva de voleibol i tennis platja
Intervenció de consolidació de Can Poncic

Marquesines electròniques informatives 
Substitució dels plataners entre els carrers de Vallcorba, …

Semaforitzar la zona de la ronda Arraona i l'avinguda del Camí …
Creació d'una sala d'Activitats dirigides del Complex Esportiu …

Millora de la seguretat viària als passos de vianants de les zones …
Supressió de les barreres arquitectòniques a Sant Quirze

Restauració de la Font de la plaça del Molí 
Voreres de Sant Quirze Park entre carrer Poliol i Castanyers 

En blanc

   



Selecció de projectes 

1.- Zona d'esbarjo al parc de les Morisques  1.100 euros 

2.- Zona de Pícnic per camí del Torrent de la Betzuca  5.200 euros 

Subtotal: suma 1+2 6.300 euros 

3.- Ruta Botànica per la serra de Galliners  13.000 euros 

Subtotal: suma 1+2+3 19.300 euros 

4.- Coberta de la pista esportiva de l'escola Onze de 
Setembre 

184.000 euros 

Subtotal: suma 1+2+3+4 203.300 euros 



Projectes definitius 

08/10/16 

3.015 
Suma de vots 

Suport del 
49,11% dels vots 

Pressupost total 
189.800 euros 
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Zona d'esbarjo al parc de les Morisques  

Zona de Pícnic per camí del Torrent de la Betzuca  

Ruta Botànica per la serra de Galliners  

Creació d'un parc saludable per a la gent gran 

Tapar la tanca que envolta el pati de l'escola i l'IES Purificació Salas i Xandri 

Construcció d'una via verda des de Sant Quirze fins a la UAB 

Posar més papereres al Parc de la Riera i instal·lació d'un contenidor per reciclar l'oli al … 

Arreglar dos embornals del carrer Vila Puig, 87 

Remodelació espai jocs infantils Can Pallars 

Implantació de la primera fase de zona blava gratuïta a Pau Casals 

Finalització senyalització Torrent del Llorer 

Instal·lar més gronxadors al Parc de les Morisques  

Manca de pas de vianants entre Mercè Rodoreda amb l'avinguda 

Renovació de les plaques amb el nom dels carrers de Vallsuau  
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MOLTES GRÀCIES A TOTS I TOTES! 
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