
Ajuntament de Castellar del Vallès

Pressupostos participatius 2022

De l'1 de maig al 14 de setembre de 2022

L'Ajuntament de Castellar engega per a l'any 2022 una nova edició dels
pressupostos participatius. Tots els ciutadans i ciutadanes de la vila, així com les
entitats i grups estables inscrits al registre municipal, podran presentar propostes
entre l'1 de maig i el 10 de juny de 2022, ambdós inclosos. En total s'han dotat
aquest procés amb un import de 200.000 euros en concepte d'inversions. 

Les propostes s’agruparan en dues categories diferenciades: una per a projectes
d'inversió localitzats al nucli urbà, i dotada amb 150.000 euros, i una altra per a
projectes d'inversió localitzats a Sant Feliu del Racó i urbanitzacions, dotada amb
50.000 euros. Totes les propostes presentades hauran de tenir un import màxim de
50.000 euros (IVA inclòs). 

Aquest és el calendari previst:

1. Difusió al portal municipal de participació, al web municipal i a les xarxes
socials.

2. Enviamanet de cartes per a la votació a la ciutadania.
3. Presentació virtual de les propostes per part dels promotors.
4. Publicació de suplement informatiu a L’Actual.

De l'1 al 12 de setembre: Període de votacions.
13 de setembre: Recompte públic de vots i proclamació dels resultats.
29 de setembre: Reunió a les 18h a la sala de Plens de l'Ajuntament amb els
guanyadors, tècnics responsables del desenvolupament dels projectes, el
departament de comunicació i l'alcalde .

Aquest procés de participació es regeix per un reglament específic aprovat pel Ple
municipal.

Les propostes de pressupostos participatius es podran presentar a partir de l'1 de
maig telemàticament a través del formulari web que trobareu a la part inferior
d'aquesta pàgina. Els particulars que ho desitjin poden fer-ho de forma presencial  al
Servei d'Atenció Ciutadana (El Mirador), aportant el document que trobareu al
marge. Ambdós canals s'habilitaran a partir del dia 1 de maig. TRAMIT
FINALITZAT

Podeu consultar més informació sobre el procés de pressupostos participatius al
portal participacio.castellarvalles.cat
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