
Ajuntament de Castellar del Vallès
Vídeo tutorial sobre les votacions per Internet dels pressupostos participatius
Castellar 2016.

Pressupostos participatius - Guia de votació

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha impulsat aquest 2016 un procés de
pressupostos participatius.

Quines propostes es podran votar?

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, entre el 22 de febrer i l’1 d’abril, i
feta la revisió de les propostes presentades, hi ha 12 propostes en el procés, que es
poden votar.

Trobareu tota la informació sobre les propostes clicant aquí. També podeu
consultar-les al suplement de L'Actual del 22 d'abril i, fins al 21 de maig, a
l’exposició ubicada al Mercat Municipal.

Qui podrà votar?

Totes les persones majors de 16 anys empadronades abans del 10 d’abril de 2016 a
Castellar del Vallès.

Com funcionarà la votació?

Cada persona podrà votar un màxim de 3 propostes. Es podran donar fins a 10 punts
a cada proposta escollida.

Quan es podrà fer la votació?

El termini de votació serà del 23 d’abril al 21 de maig de 2016, ambdós inclosos.

Com es podrà votar?

Presencialment: Presentant document identificatiu amb foto (DNI, NIE, passaport o
carnet de conduir) i dipositant la butlleta de votació:

1. A l’estand de la Fira de Sant Jordi a la pl. Major (dissabte 23 d’abril, de 10.00
a 14.00 h)

2. Al Servei d’Atenció Ciutadana, del 25 d’abril al 21 de maig, ambdós inclosos
(horari d’obertura: de dilluns a divendres, de 8.30 a 20.30 h).

3. Als punts informatius ubicats a:

Per Internet:  A través del web municipal. 

Per poder votar per Internet caldrà facilitar els darrers 5 números del
DNI/NIE/passaport, la data de naixement i el codi d’identificació que s’enviarà per
carta a tots els domicilis.
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Quan es donaran a conèixer els resultats?

El 23 de maig es farà el recompte de vots. El mateix dia es publicaran els resultats a
www.castellarvalles.cat/boxpopuli, ordenats de major a menor votació. Les
propostes que es duran a terme seran aquelles que hagin obtingut més punts, fins a
esgotar el límit pressupostari, que és de 150.000 euros.
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