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El dinamitzador de Participació Ciutadana, Llorenç Genescà, i el regidor de Govern
Obert, Dani Pérez, en un moment de la presentació.

S’obre fins a l’1 d’abril el termini de presentació de propostes
d’inversions per a pressupostos participatius

Dimarts 23 de febrer de 2016
Programes| Pressupostos participatius 2016

La ciutadania empadronada a Castellar del Vallès i les entitats i grups estables
inscrits al registre municipal poden presentar des d’ahir dilluns i fins al proper 1
d’abril les seves propostes d’inversió en el marc del procés “Box Populi” de
pressupostos participatius 2016.

La Sala d’Actes d’El Mirador va acollir ahir una audiència pública de presentació
del funcionament d’aquesta iniciativa impulsada per la Regidoria de Participació.
Aquest procés, regulat per un reglament aprovat per Ple, està dotat
pressupostàriament amb 150.000 euros, una xifra que equival al 15% del total de la
inversió finançada amb recursos propis.

El tinent d’alcalde i regidor de Govern Obert, Dani Pérez, va remarcar que “la
societat demanda cada vegada més que s’escoltin les seves propostes, per això
ens hem decidit a impulsar aquest procés”. I va afegir: “disposem d’uns
recursos que volem que decideixen en què s’inverteixen”.

 Segons estableix aquest reglament, així com el seu desplegament aprovat per Junta
de Govern Local aquest mes de febrer, la ciutadania i les associacions de la vila
podran presentar propostes d’actuació amb un pressupost màxim de 50.000 euros.
Per fer-ho, només caldrà emplenar una fitxa que podran omplir i enviar a través del
web municipal o bé presencialment al Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador.

Les propostes que presentin han d’incloure diversos camps com el nom de la
persona física o jurídica que fa la proposta, la denominació, justificació, descripció i
destinataris, així com un pressupost desglossat.

Condicions de les propostes

Una de les principals condicions que hauran de complir les propostes és que formin
part del capítol d’inversions, és a dir, d’una despesa destinada a la compra,
construcció o rehabilitació d’elements que siguin perdurables en el temps. Per tant,
no es podran proposar l’execució de serveis o la contractació de persones.

Segons es va explicar a la sessió d’ahir, les propostes també han de potenciar i
afavorir els valors que promou l’Ajuntament, han de donar resposta a una necessitat
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concreta, amb un principi i un final, i s’han de poder executar en la seva totalitat
durant aquest 2016, entre d’altres condicions.

A més, han de ser viables tècnicament i legalment, fer referència a àmbits i temes de
competència municipal o de competències assumides per l’ajuntament i hauran de
ser executades per la mateixa administració local.

Les persones o entitats que presentin propostes podran comptar amb el suport dels
serveis tècnics municipals a l’hora d’elaborar-les.

Una vegada finalitzat el termini de presentació, els mateixos serveis tècnics seran
els encarregats d’avaluar-ne la seva viabilitat durant la primera quinzena d’abril. En
una audiència pública prevista per al dia 21 d’abril es faran públiques les propostes
acceptades. Les persones i entitats proposants podran defensar-les en aquesta
mateixa sessió. A més, a partir del dia 22 d’abril es publicaran en un suplement del
setmanari L’Actual.

Votacions: del 23 d’abril al 21 de maig

Les propostes preescollides es podran votar a partir del dia 23 d’abril. Coincidint
amb la Fira de Sant Jordi, es traurà una urna en una parada. Del 25 d’abril al 21 de
maig es podran fer les votacions via web a través d’un sistema d’identitat digital o
bé presencialment al Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador.

Podran votar totes les persones empadronades a Castellar del Vallès que tinguin 16
o més anys. Cada ciutadà disposarà de 30 punts a distribuir entre un màxim de tres
propostes.

El recompte de vots i publicació de resultats s’ha previst per al 23 de maig. A partir
d’aquest moment, es crearà una comissió mixta formada per una comissió de
seguiment tècnico-política i els participants del procés. La seva funció serà quadrar
les propostes votades amb el pressupost existent.

Serà llavors quan s’obrirà una nova fase del calendari d’aquest procés consistent en
la redacció i execució dels projectes seleccionats.

Més informació del procés i presentació de propostes a
www.castellarvalles.cat/boxpopuli.
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