
PROPOSTES



Presentació 
de 

propostes

De l’1 de 
juny al 15 
de juliol

Anàlisi i 
valoració 
tècnica

Del 16 de 
juliol fins 
al 26 de 

setembre

Votacions

Persones 
>14 anys

Del 15 
d’octubre 
fins al 4 

de 
novembre

Publicació 
de resultats

11 de 
novembre

Execució de 
propostes

2020

Fases del procés



40 propostes presentades

9 propostes no 
compleixen els requisits

31 propostes 
passen a fase de 
votació

▪ No s’ha unificat cap proposta.

▪ Les propostes rebutjades es comunicaran a cada proponent.

▪ Consulta el llista de les rebutjades i el motiu a la web de Consultes Sant Quirze.



Requisits de les propostes
✓Han de ser presentades dins els terminis establerts.

✓No poden tenir un cost superior a 200.000 € ni menor de

10.000 €.

✓Han d’adequar-se a les lleis i normatives vigents del

municipi.

✓No poden comprometre exercicis futurs (pel que a

despesa es refereix, sí a manteniment).

✓Han de ser concretes i no poden referir-se a actuacions

de manteniment que ja s’estiguin duent a terme, ni

despeses obligatòries per part de l’Ajuntament, ni plans

d’ajuts ja existents.

✓Han de ser valorades tècnicament com a viables en

relació a les competències i capacitats de l’Ajuntament.

✓ S’organitzaran per àmbits temàtics i es podran unificar
en funció del contingut similar i/o per la seva viabilitat.

✓ No poden provocar exclusió social, han de ser
equitatives des d’un punt de vista de gènere, inclusives,
obertes i dirigides al conjunt de la població, amb visió de
ciutat i sostenibles amb el medi ambient.

✓ No poden ser actuacions d’inversions ja previstes en el
pla quadriennal d’inversions municipals.

✓ Han de ser competència de l’Ajuntament i ser coherents
amb els seus valors i plans municipals aprovats.

✓ Cada persona, entitat, empresa o comerç podrà
presentar com a màxim 5 propostes.

✓ Han d’anar acompanyades de les dades identificatives de
qui presenti la proposta.

✓Han de tenir el suport de 15 persones empadronades a

Sant Quirze.



Àmbit d’espai públic o 
equipaments municipals



1. Renovació dels equips de l'aula d'informàtica del Casal 
Serra de Galliners

Proposta ciutadana:

Substitució dels equips informàtics actuals que hi ha a l’aula d’informàtica del casal
per a gent gran Serra de Galliners, dels seus sistemes operatius per Windows 10 i
substitució del projector per un altre amb més resolució i poder, així, desenvolupar
formacions actualitzades al moment actual.

Proposta tècnica que passa a votació:

La proposta inclou la instal·lació i adquisició de 10 equips informàtics complets,
d’un projector de sostre amb altaveus i pantalla.

Beneficiaris: usuaris i usuàries del casal de la gent gran.

Pressupost: 11.000,00 €



2. Espai de fabricació personal en 3D

Proposta ciutadana:

Crear un espai de fabricació personal en 3D, obert a tothom, que permeti als veïns i veïnes

dissenyar i fabricar qualsevol element, com per exemple la peça d’un electrodomèstic que se’ns

hagi espatllat de la que ja no es trobin recanvis, amb ordinadors i altres màquines digitals, com

impressores 3D, talladores làser, fresadores, etc.

Proposta tècnica que passa a votació:

La proposta inclou l’adquisició i instal·lació d’equipaments de fabricació digital, eines elèctriques i de

mà, equipament d’electrònica i informàtica, el mobiliari, el material auxiliar i formació.

Beneficiaris: Tota la ciutadania.

Pressupost: 58.000,00 €



3. Millorar la sala d'ordinadors del centre cívic Torre Julià

Proposta ciutadana:

Remodelar l’actual “sala d’autoconsulta” del centre cívic Torre Julià ubicat a Les Fonts i equipar-lo
amb nou mobiliari, una pissarra, renovar el material informàtic i instal·lar una impressora i
fotocopiadora per a l’ús dels usuaris, per a què sigui una sala que reuneixi les condicions
necessàries per a fer formacions.

El centre cívic Torre Julià és un equipament de referència a Les Fonts que permetrà oferir al veïnat
un punt d’accés al món digital de qualitat i segur, disminuint la bretxa digital.

Proposta tècnica que passa a votació:

La proposta inclou l’adquisició i instal·lació de 8 ordinadors complets, una pissarra electrònica, un
projector de sostre amb altaveus i una impressora.

Beneficiaris: Veïnat de les Fonts.

Pressupost: 10.200,00 €



4. Can Barra espai multicultural. Millora de la 
sonorització i l'equip de llum

Proposta ciutadana:

Remodelar el celler de Can Barra perquè sigui apte per programar activitats
culturals. Millorar la sonorització de la sala i l’equip de llum per tal d’ampliar l’oferta
cultural (música, teatre, dansa, poesia…)

Proposta tècnica que passa a votació:

La proposta inclou l’estudi previ i el projecte, la insonorització del celler i equip de
llum enfocant l’escenari.

Beneficiaris: Tota la ciutadania.

Pressupost: 95.100,00 €



5. Instal·lar una estructura metàl·lica per gaudir 
d'ombra a la grada de l'escola Lola Anglada

Proposta ciutadana:

Instal·lar una estructura metàl·lica amb tendal enrotllable que proporcioni ombra a

la grada de l’escola Lola Anglada a l’estiu i que es pugui recollir a l’hivern.

IMPORTANT: l’execució d’aquesta proposta queda subjecta a l’autorització del

Departament d’Ensenyament. Si surt com a proposta guanyadora, la seva execució

dependrà de l’autorització.

Beneficiaris: Alumnat i personal de l'escola Lola Anglada.

Pressupost: 20.000,00 €



6. Instal·lar una estructura metàl·lica per proporcionar ombra 
a les aules de primària de l’escola Lola Anglada.

Proposta ciutadana: 

Instal·lar una estructura metàl·lica més un tendal o bé metacrilat que permeti

proporcionar ombra a la façana de les aules de primària de l’Escola Lola Anglada als

mesos d’estiu.

IMPORTANT: l’execució d’aquesta proposta queda subjecta a l’autorització del

Departament d’Ensenyament. Si surt com a proposta guanyadora, la seva execució

dependrà de l’autorització.

Beneficiaris: alumnat i personal de l’escola Lola Anglada.

Pressupost: 40.000€



7. Aclimatació i adequació de la Casa de Cultura Pintor Vila-
Puig

Proposta ciutadana:

Instal·lació d’un sistema de calefacció central i de climatització d’aire fred, adequació de

l’espai en quant a pintura i instal·lació de guies per poder fer exposicions. Adquisició d’un
equip audiovisual per la planta primera (projector, pantalla i equip de so).

Proposta tècnica que passa a votació:

La proposta inclou la climatització de la planta primera i segona, pintura de parets,
instal·lació de guies per a fer exposicions, i la instal·lació d’un equip audiovisual a la

primera planta.

Beneficiaris: Usuaris i usuàries de la casa Vila-Puig.

Pressupost: 18.700,00 €



8. Posem a punt la Masia de Can Barra

Proposta ciutadana:

Condicionar el Celler de la Masia pel que fa al so, la il·luminació, la tecnologia multimèdia i les possibles

exposicions. Digitalitzar les aules i millorar l’acústica de l’aula d’idiomes.

Proposta tècnica que passa a votació:

Millorar les instal·lacions i poder fer ús de manera independent a l’escola d’adults, així com millorar l’acústica

de l’aula d’idiomes. Les actuacions seran:

- Sectorització de quadres elèctrics.

- Sectorització d’espais per independitzar l'ús de l'espai del celler de l'escola d'adults, donant accés

directe als lavabos, realitzar el tancament de la zona de l’escola d’adults i instal·lació de clau a

l’ascensor.

- Millora de l'acústica d'idiomes.

- Instal·lació de guies per exposicions i nova il·luminació.

- Digitalització de les aules de la Masia.

Beneficiaris: tota la ciutadania.

Pressupost: 85.800€



9. Millora del local del servei d'atenció diürna dels Colibrís

Proposta ciutadana:

Millora del local de la ronda Arraona 29-31: s'ha de pintar, netejar pintades de fora, canviar cortines, 

posar nova il·luminació, estanteries, armaris amb claus, arreglar el sostre, tenir algun ordinador i 

disposar de material fungible.

Proposta tècnica que passa a fase de votació:

Substitució de tancaments exteriors, climatització, pintura, nou mobiliari i equips informàtics.

Beneficiaris: usuaris i usuàries del local.

Pressupost: 15.900€



10. Il·luminació del camí que connecta la masia de Can 
Feliu, la biblioteca i el parc de la Betzuca

Proposta ciutadana:

Il·luminació amb més fanals de la zona del Parc de la Betzuca i del camí que arriba fins a la masia de

Can Feliu, passant per la pujada de la biblioteca.

Proposta tècnica que passa a fase de votació:

La proposta inclou la il·luminació del camí de terra que va de la Biblioteca a la masia Can Feliu i la

il·luminació de l’escala i dels exteriors de la Biblioteca pel Parc de Can Feliu.

Beneficiaris: Tota la ciutadania.

Pressupost: 41.300,00 €



11. Adequació del carrer de La Merla

Proposta ciutadana:

Asfaltar el carrer de La Merla ubicat a la colònia de Castelltort per millorar la seguretat de la zona,

tant de vianants com de vehicles.

Proposta tècnica que passa a fase de votació:

La proposta inclou l’adequació de 810 metres quadrats. Es tracta d'una actuació provisional fins al

desenvolupament urbanístic de la zona.

Beneficiaris: Veïnat.

Pressupost: 26.7000,00 €



12. Aparcament per a bicicletes i recàrrega de vehicles 

elèctrics 

Proposta ciutadana: 

Instal·lar aparcament per a bicicletes al carrer Anselm Clavé, als centres escolars i
als instituts, a la Masia Can Feliu i de Can Barra, als parcs, a l’estació i a Les Fonts.
Instal·lar diversos punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

Proposta tècnica que passa a fase de votació:

La proposta inclou la instal·lació de 12 aparcaments de bicicletes amb el
corresponent punt de recàrrega en ubicacions a concretar. No inclou punts de
recàrrega de cotxes elèctrics.

Beneficiaris: Tota la ciutadania.

Pressupost: 33.500,00 €



13. Nou espai de joc al Parc de Can Feliu 

Proposta ciutadana:

Crear un nou espai de joc al Parc de Can Feliu amb la instal·lació d’una tirolina per a infants.

Proposta tècnica que passa a fase de votació:

La proposta inclou la instal·lació d’una tirolina de 20 metres bidireccional i l’adequació de la

zona (sorra, espai de seguretat…).

Beneficiaris: Infants.

Pressupost: 52.200,00 €



14. Millora dels parterres i voreres dels carrers Segarra i 
Bages

Proposta ciutadana:

Millorar els parterres i les voreres dels carrers Segarra i Bages retirant els arbustos que

envolten els troncs dels arbres i millorant la pavimentació.

Proposta tècnica que passa a fase de votació:

La proposta inclou eliminar parterres d’arbustiva dels carrers del Bages i de la Segarra,

posant panot i deixant els escocells i els arbres, a més de formar la vorera inexistent al

carrer Segarra, entre el carrer dels Caus i l’Escola Lola Anglada.

Beneficiaris: Tota la ciutadania.

Pressupost: 122.400,00 €



15. Més zones d'ombra al poble 

Proposta ciutadana:

Crear zones d’ombra als parcs infantils, com per exemple el de la plaça Anselm Clavé, i

plantar més arbrat.

Proposta tècnica que passa a fase de votació:

La proposta inclou la instal·lació de para-sols de tipus vela als 25 parcs infantils del

municipi.

Beneficiaris: Tota la ciutadania.

Pressupost: 181.500,00 €



16. Canvi de l’arbrat del pati i voltants de l'escola Purificació Salas

Proposta ciutadana:

Substitució dels pollancres que hi ha al voltant de l’escola Purificació Salas per uns altres

que no produeixin tant pol·len, disminuint les al·lèrgies.

Beneficiaris: Tota la ciutadania i escola Purificació Salas.

Pressupost: 50.000,00 €



17. Lavabos al parc del Turonet

Proposta ciutadana:

Instal·lació d’un lavabo públic al parc que hi ha al costat de l’escola El Turonet, on el
carrer Castellar connecta amb la rotonda de l’estació dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya.

Proposta tècnica que passa a fase de votació:

La proposta inclou la instal·lació de dos lavabos, un d’ells adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda.

Beneficiaris: Tota la ciutadania.

Pressupost: 34.500 €



18. Construcció d'un carril bici a l’avinguda Egara

Proposta ciutadana:

Construcció d’un carril bici de dues direccions a l’avinguda Egara que connecti amb la zona del Centre d’Atenció
Primària fins arribar a la zona del parc agrari, mantenint els llocs d’aparcament però reduint l’amplada de la
calçada, disminuint la velocitat de circulació dels vehicles.

El carril bici permetrà millorar la seguretat del trànsit rodat (bicicletes, patinets, monopatins…), reduir els
accidents i la contaminació.

Proposta tècnica que passa a fase de votació:

La proposta inclou la redacció, direcció i execució del projecte de tres trams de carril bici:

- Tram 1: entre av. Arraona i carrer Capcir (calçada compartida a un nivell, 100 metres).

- Tram 2: entre carrer Capcir i carrer Priorat (carril per parc de l’Antic Cementiri, 250 metres).

- Tram 3: entre carrer Priorat i el pont de la carretera c-58 (carril bici reasfaltat i amb separadors, 700 metres)

Beneficiaris: tota la ciutadania.

Pressupost: 183.000,00 €



19. Instal·lació d'una torre de guaita al Pujol Blanc

Proposta ciutadana:

Instal·lar una torre de guaita al mirador del Pujol Blanc. Una torre de guaita és una
construcció arquitectònica que proporciona un lloc alt des del qual poder fer observacions.
Aquesta construcció permetrà vigilar la Serra de Galliners i proporcionarà una bona visió
del Vallès a qui passegi.

Proposta tècnica que passa a fase de votació:

La proposta inclou la construcció d’una torre d’observació de fusta al Pujol Blanc, el punt
més elevat del municipi. El mirador comptarà amb un mapa circular per poder localitzar
tots els elements que es veuen des d’aquest indret en totes les direccions.

Beneficiaris: Tothom que passegi per la Serra de Galliners i guarda boscs.

Pressupost: 40.000,00 €



20. Condicionament del bosquet d'Arraona

Proposta ciutadana:

Adaptació del bosc d’Arraona, ubicat a la zona del Complex Esportiu Municipal.

Proposta tècnica que passa a fase de votació:

La proposta inclou la construcció d’un tancat per a l’esbarjo de gossos entre el carrer del Vallespir i
el bosquet d’Arraona, de 900 metres quadrats, amb elements d’agility i amb il·luminació, així com la
instal·lació de dues fonts per a gossos, una al tancat i l’altra a l’accés de la taula d’escacs d’Arraona.
També s’incorporen uns bancs de descans i la instal·lació i senyalització de papereres a tot el
bosquet. La proposta inclou el paviment de la vorera de Vallespir, la protecció dels accessos cap a la
ronda d’Arraona amb tanques tipus i la reposició de la taula d’exercicis abdominals.

Beneficiaris: Tota la ciutadania.

Pressupost: 40.000,00 €



21. Pavimentació i condicionament del carrer Llebeig
Proposta ciutadana:

Condicionament i pavimentació del carrer Llebeig que connecta el barri de les Fonts de Sant Quirze amb la resta del

municipi per facilitar la mobilitat dels joves i instal·lació d’enllumenat. Actualment aquest camí s’utilitza per fer

desplaçaments amb vehicle però no té les condicions necessàries per garantir desplaçaments segurs del jovent.

Proposta tècnica que passa a fase de votació:

L'actuació proposada consisteix en el condicionament del camí de can Samuntà, des de can Parellada al carrer del

Llebeig, amb una longitud de 400 metres i una amplada mitjana de 4 metres. Es realitzarà un condicionament de la

base i l'aplicació d'una capa de sauló amb estabilitzant per garantir la durabilitat i permeabilitat sense aplicar asfalt

per mantenir la naturalesa forestal del camí. Es conformarà cuneta a ambdós costats del camí per al desguàs correcte,

així com el sistema de drenatge adequat. Es descarta la instal·lació d'enllumenat atès el caràcter de medi natural

d'aquest espai. Per evitar el trànsit de vehicles a motor se senyalitzarà l'accés permès només als vehicles de serveis i

propietats. Per garantir la seguretat i la gestió forestal sostenible s'ha afegit la conformació d'una franja de baixa

combustibilitat de 25 metres a ambdós costats del camí amb estassada selectiva d'arbrat i arbusts.

Beneficiaris: Veïnat de les Fonts.

Pressupost: 153.350,00 €



Àmbit social, cultural, 
esportiu i educatiu



22. Projecte i execució d'un camp de futbol 7 de gespa artificial

Proposta ciutadana:

Projecte i execució d’un camp de futbol 7 de gespa artificial a l’actual ubicació del camp de

terra, al costat de la petanca al carrer Priorat.

Proposta tècnica que passa a fase de votació:

La proposta inclou l’execució, enllumenat, reg, xarxa d’evacuació d’aigües pluvials i

tancament perimetral.

Beneficiaris: Equips del FC Sant Quirze

Pressupost: 131.700,00 €



23. Millora de les instal·lacions i dels equipaments del camp de 
futbol

Proposta ciutadana:

Millora de les instal·lacions del camp de futbol mitjançant l’adequació de les dutxes dels vestidors que es

troben a l’entrada del camp, on no funciona correctament el sistema de regulació de temperatura de l’aigua,

instal·lació de megafonia al camp de futbol, canvi del marcador actual i subministrament de bancs de vestidors.

Proposta tècnica que passa a fase de votació:

La proposta inclou la instal·lació de nous reguladors de temperatura de les dutxes, la instal·lació de nova

megafonia, un nou marcador electrònic i nou mobiliari de vestidors modulars.

Beneficiaris: Usuàries i usuaris de les instal·lacions.

Pressupost: 19.400,00 €



24. Construcció d’un circuit pumptrack

Proposta ciutadana:

Construcció d’una pista de pumptrack a Sant Quirze del Vallès que inclogui el disseny i la construcció

del circuit.

Un pumptrack és un circuit que es pot recórrer amb monopatí, patins o bicicleta sense necessitat de

pedalar o donar-se impuls gràcies a les formes i desnivells que té.

Proposta tècnica que passa a fase de votació:

La proposta inclou el projecte i execució d’un pumptrack en terreny al costat del complex esportiu

de 1.200 metres quadrats amb asfaltat especial per donar pendents duradores al circuit.

Beneficiaris: Esportistes

Pressupost: 130.680,00 €



25. Pictorització de Sant Quirze per les persones amb TEA

Proposta ciutadana:

Es proposa fer Sant Quirze un poble més accessible cognitivament, que resulti comprensible a nivell

visual per les persones amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) a través de l’ús dels pictogrames

(imatges) per comunicar missatges.

Els serveis, entorns o edificis hauran de fer adaptacions per facilitar l’accés física i cognitivament,

mitjançant la retolació visual dels comerços i edificis d’ús públic (com parcs, centres educatius,

biblioteca…) i altres imatges, com plànols o fletxes o altres recursos que afavoreixin la orientació

espacial i els desplaçaments, tant dintre com fora dels edificis

Beneficiaris: Tota la ciutadania.

Pressupost: 20.000,00 €



26. Gimnàs per la gent gran a la zona Living

Proposta ciutadana:

Habilitar una zona per a fer esport adequat a les necessitats de la gent gran a la
zona dels Livings.

Proposta tècnica que passa a fase de votació:

El projecte inclou el muntatge d’instal·lacions que permeten el treball de les
extremitats inferiors i superiors, les articulacions, l’esquena, malucs, cintura i banc
de pedals.

Beneficiaris: Gent gran i tota la ciutadania.

Pressupost: 10.500,00 €



27. Skatepark a Les Fonts de Sant Quirze

Proposta ciutadana:

Construcció d’un skatepark al barri de Les Fonts de Sant Quirze del Vallès per facilitar la

pràctica del patinatge, sense necessitat d’haver de desplaçar-se a altres punts del municipi,
a la zona de sorra que hi ha al final del passeig de la Riera i del carrer dels Horts.

Proposta tècnica que passa a fase de votació:

La proposta inclou un grup de mòduls d’skate, doble quarter, funbox triple, combo de
rampa i quarter, planter amb box inclinat i barana per grindar, sobre base de formigó de 50

cms. de fondària.

Beneficiaris: Patinadores i patinadors

Pressupost: 36.000,00 €



28. Construcció d’una pista de llançament

Proposta ciutadana:

Construcció d’una pista d’atletisme, propera als equipaments esportius existents, per a

l’entrenament de totes les persones que practiquen aquest esport a Sant Quirze del Vallès,
sense requerir el desplaçament a altres localitats.

Proposta tècnica que passa a fase de votació:

Espai de llançament i un carril de córrer, amb gàbies de llançaments, cercle de llançament
de pes i martell, carril de llançament de javelina, marcatge del circuit de córrer.

Beneficiaris: Esportistes.

Pressupost: 21.100,00 €



29. Adequació del pàrquing del camp municipal de futbol i millora 
de la seguretat i l’accessibilitat

Proposta ciutadana:

Adequació de l’aparcament del camp de futbol, actualment de sorra, que inclogui la

reordenació de l’espai per a facilitar l’accés de les ambulàncies i millorar la seguretat.

Incloure també actuacions per millorar l’accessibilitat al camp de futbol 7 mitjançant la

pavimentació d’un tram de vorera a l’altre costat del carrer Priorat.

Proposta tècnica que passa a fase de votació:

Condicionament del pas de vianants, senyalització i millora de la il·luminació.

Beneficiaris: Usuàries i usuaris de les instal·lacions.

Pressupost: 48.800,00 €



30. Senyalització del patrimoni cultural del municipi

Proposta ciutadana:

Senyalització i retolació d’una forma didàctica dels béns de patrimoni històric i artístic, amb

informació sobre la seva situació, la seva història, la seva rellevància en clau local, comarcal o

nacional. Caldria senyalitzar tots els béns culturals d’interès local o aquells susceptibles de ser-ho,

com a bé únic o de conjunt. També podria incloure rutes culturals, històriques i artístiques per

conèixer millor el poble

Proposta tècnica que passa a fase de votació:

La proposta inclou la senyalització de 25 edificis o emplaçaments del municipi.

Beneficiaris: Tota la ciutadania.

Pressupost: 60.000,00 €



31. Sant Quirze + sostenible

Proposta ciutadana:

Fer arribar als comerços i a la població de Sant Quirze alternatives a les bosses de
plàstic d’un sol ús sense nanses, utilitzades habitualment per la compra a granel de
fruites i verdures. Es proposen bosses reutilitzables de roba forta i lleugera que
sigui 100% reciclable.

Proposta tècnica que passa a fase de votació:

La proposta inclou l'adquisició de 5.100 bosses de tela que es distribuiran als
comerços locals.

Beneficiaris: Tota la ciutadania.

Pressupost: 10.000,00 €




