
 
 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS  

DE BADIA DEL VALLÈS 2016 

 

RESUM DE RESULTATS                                                                              

 

L’Ajuntament de Badia del Vallès ha establert com a fita el disseny i posada en marxa d’un model 

propi de pressupostos participatius per al municipi. El procés de pressupostos participatius es va 

iniciar el juny de 2016, amb el disseny intern del procés, i el setembre de 2016 es constituïa la 

Comissió de Seguiment com a òrgan de seguiment i transparència del procés.  Del 24 d’octubre al 8 

de novembre de 2016, s’obre el període per la recollida de propostes, amb dos tallers de caràcter 

presencial. Des de la ciutadania es recullen vint propostes que són sotmeses a valoració tècnica i 

econòmica per part de l’equip tècnic municipal. Fruit d’aquesta valoració queden vuit propostes 

com a vàlides per passar a la fase de votació ciutadana.  

 

Una vegada realitzat el recompte, s’obtenen els resultats següents: 

-Vots dipositats: 639 

-Vots vàlids: 561 

- -Vots nuls : 68  

- Vots nuls per no estar empadronats a Badia: 10 

 

Tenint en compte el pressupost disponible de 100.000 € i el nombre de vots, les accions que es 

podran dur a terme són les següents: 

 

Proposta Descripció Pressupost Nombre de 
vots 

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. 321 

Afegir i renovar la 
terra dels parterres 
que ho necessiten 

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

70.000 € aprox. 161 
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Tot seguit s’exposen els resultats de les votacions ciutadanes per ordre del nombre de vots recollits, 

en  el marc dels pressupostos participatius de Badia del Vallès 2016. 

 

 

Proposta Descripció Pressupost Nombre de 
vots 

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. 321 

Afegir i renovar la 
terra dels parterres 
que ho necessiten 

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

70.000 € aprox. 161 

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. 132 

Parc infantil al c. de 
Saragossa, núm. 6 

Reparació i condicionament dels jardins 
i del parc infantil posterior als blocs 

afectats 

60.000 € aprox. 96 

Badia sense 
barreres 

Eliminació de 10 barreres 
arquitectòniques als passos de vianants 

100.000 € 
aprox. 

73 

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. 67 

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. 54 

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

Canviar el paviment i eliminar la font 100.000 € 
aprox. 

40 

TOTAL VOTS VÀLIDS   944 

 

 

 


