
BUTLLETA 
DE VOTACIÓ 

FINAL

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS

2016 

HO ORGANITZA:

Marqueu amb una X, una o dues propostes que sumin un màxim de 100.000€. 
Les butlletes que tinguin més de dues opcions marcades o que excedeixin els 
100.000€ quedaran invalidades.

Propostes Descripció Import
Marqueu 

(x)

Badia sense barreres Eliminació de 10 barreres 
arquitectòniques als passos 
de vianants

100.000€ 
aprox.

Canviar el paviment de 
la Plaça de l’Ajuntament 
i eliminar la font

Canviar el paviment i eliminar 
la font

100.000€ 
aprox.

Eixamplar 2 metres la 
vorera de l’avinguda 
de la Mediterrània, 
números 18 al 24

Amb aquesta ampliació es pretén 
garantir els nivells de seguretat 
i comoditat de la circulació dels 
vianants

50.000€ 
aprox.

Passeig de Badia Condicionar el camí que va 
des de darrere de la Deixalleria fins 
a l’avinguda de la Via de la Plata

20.000€ 
aprox.

Cap a una nova Badia Ruta circular per passejar 
al voltant de Badia amb màquines 
biosaludables que afavoreixen 
l’exercici a l’aire lliure

30.000€ 
aprox.

Parc infantil
al c. de Saragossa,
núm. 6

Reparació i Condicionament 
dels jardins i del parc infantil 
posterior als blocs afectats

60.000€ 
aprox.

Pàrquing de motos Instal·lació de 10 pàrquings 
de motos en diferents localitzacions 
de Badia, amb 6 places 
d’aparcament de motocicletes 
per a cadascun d’ells

50.000€ 
aprox.

Afegir i renovar la terra 
dels parterres que ho 
necessiten

Sanejar i millorar l’entorn i les males 
olors que se’n desprenen

70.000€ 
aprox.
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QUÈ DECIDIM?
La destinació de 100.000€ d’una partida 
extraordinària de l’Ajuntament de Badia del Vallès.

D’ON SURTEN LES PROPOSTES QUE 
PODEM VOTAR MITJANÇANT LA 
BUTLLETA DE VOTACIÓ?
Les 8 propostes que veureu adjuntes són el 
resultat d’un procés previ de presentació de 
propostes. La ciutadania de Badia del Vallès va 
participar-hi mitjançant una butlleta de proposta. 
Aquestes propostes van ser registrades a l’OAC. 
També es van celebrar dos tallers participatius per 
debatre i elaborar propostes de forma col·lectiva.

QUANTES PROPOSTES ES VAN 
REBRE I QUÈ S’HA FET?
Es van rebre 20 propostes, de les quals 3 estaven 
repetides i es van unificar. Finalment, van quedar 
18 propostes per al seu estudi. De totes les 
propostes que van passar a ser estudiades: 

• Se’n van descartar 7 per no complir els 
criteris recollits al Reglament de bases per a 
l’elaboració de propostes.

• Se’n van descartar 2 per motius d’inviabilitat 
tècnica.

• Se’n va descartar 1 per excedir el pressupost 
disponible.

QUI POT VOTAR?
Totes les persones residents a Badia del Vallès més 
grans de 10 anys.

COM ES FA LA VOTACIÓ FINAL?
Hem repartit butlletes de votació final a totes 
les llars de Badia del Vallès, perquè tothom amb 
més de 10 anys en disposi d’una. Us demanem 
que ajudeu els infants a decidir què votaran i a 
omplir les dades identificatives. Cada persona 
votarà, com a màxim, 2 propostes que consideri 
prioritàries, de les 8 que hi apareixen.

Us demanem les dades identificatives per poder 
contrastar amb el Padró d’habitants que sou 
residents de Badia i per comprovar que només es 
vota una vegada.  

QUINES PROPOSTES TIRARAN 
ENDAVANT?
S’executarà la proposta més votada, seguida de 
la resta de propostes que hagin obtingut major 
número de vots, sempre que la suma total no 
excedeixi els 100.000€.

COM PUC CONÉIXER LES 
PROPOSTES?
Es celebrarà una sessió per tal de presentar els 
projectes, el dimarts  28 de març, a les 18.30 h, a 
la Biblioteca Vicente Aleixandre.

Podeu consultar el web municipal: 
www.badiadelvalles.cat/pressupost_participatiu

A QUINS LLOCS ES POT DIPOSITAR 
LA BUTLLETA DE VOTACIÓ?
Una vegada emplenada la butlleta, es pot dipositar 
a les urnes instal·lades als següents indrets del 
municipi: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), 
al Complex Esportiu (Av. Via de la Plata s/n)  i a la 
Biblioteca Vicente Aleixandre.

QUIN SERÀ EL PERÍODE DE VOTACIÓ?
El període de votació establert és del dilluns 27 de 
març, al dimecres 5 de d’abril (ambdós inclosos).

COM ES DONARAN A CONÈIXER ELS 
RESULTATS?
Es publicaran els resultats de les votacions al web 
de l’Ajuntament de Badia del Vallès (http://www.
badiadelvalles.net/) i es comunicaran també, 
mitjançant l’adreça de correu electrònic que ens 
hàgiu facilitat.

* Correu electrònic opcional

Nota legal: les vostres dades s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament 

de Badia del Vallès i no es cediran a terceres persones. En tot moment podeu accedir 

al vostre dret d’accés, rectificació, oposició, tractament i cancel·lació, adreçant-vos a 

l’Ajuntament de Badia del Vallès, avinguda de Burgos s/n, 08214 Badia del Vallès.

BUTLLETA DE VOTACIÓ 
PER ALS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS DE L’AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS 2017

DADES IDENTIFICATIVES

Nom i cognoms: 

Any de naixement: 

DNI (Més grans de 14 anys): 

Correu electrònic*: 
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