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Imatge promocional dels procés de pressupostos participatius.

Es donen a conèixer els resultats dels pressupostos participatius
2016

Dilluns 23 de maig de 2016
Programes| Pressupostos participatius 2016

Un vehicle per a emergències, jocs infantils inclusius i la millora de la plaça
Calissó, opcions guanyadores

Un vehicle d’emergències per a la protecció civil, els jocs inclusius per a tots els
nens i nenes i la millora dels jocs i l’ombra de la plaça de Cal Calissó són les tres
propostes que la ciutadania ha prioritzat en la votació dels pressupostos participatius
2016.

La Sala de Plens de Ca l’Alberola ha acollit aquest migdia l’acte de presentació
oficial dels resultats, després que durant el matí s’hagi realitzat l’escrutini. Les
opcions presentades respectivament per l’Agrupació de Defensa Forestal, per Anna
Margalef i l’escola El Sol i la Lluna són les guanyadores ja que entre les tres sumen
pràcticament l’import d’inversions destinat enguany als pressupostos participatius
(149.000 de 150.000 euros).

Aquests són els resultats de l’escrutini:

Proposta (i proposant entre parèntesi) Puntuació obtinguda

9. Vehicle d’emergències per a la protecció civil  (ADF) 9541

2. Jocs inclusius per a tots els nens i nenes (Anna Margalef) 7313

8. Millora jocs i ombra plaça de Cal Calissó (AMPA Escola El Sol i La Lluna) 5050

12. Jocs a les places proposats per infants (Consell d’Infants) 5018

11. Museu d’Història a Castellar del Vallès (Arxiu d’Història de Castellar) 4234

5. Reforma tècnica de la Sala de Petit Format, Ateneu (Esbart Teatral de Castellar) 3995
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7. Renovació dels llums de Nadal (Comerç Castellar) 3903

1. Reforma de l'Skate Park (Xavi Miralles Calveras) 3002

6. Reforma de les escales dels "Enanitos", St. Feliu del Racó (Associacions de Veïns de Sant Feliu del Racó i El Racó)   2034

10. Adequació d'espai expositiu a l'Espai Tolrà (Viatges i Més) 1844

4. Reforma de la plaça de Francesc Macià (Colònies i Esplai Xiribec) 1563

3. Reforma de la plaça de Can Font (Associació de Veïns de Can Font i Ca n’Avellaneda) 1223

Una participació propera al 10%

Un total de 1.883 castellarencs i castellarenques han exercit des del 23 d’abril al 21
de maig el seu dret a vot en aquest procés. Aquesta xifra equival a un 9,80% del
total de persones que hi podien participar (ciutadania empadronada a Castellar
major de 16 anys).

1.346 participants (un 71%) han optat per votar telemàticament mentre que la resta,
537 (un 29%) ho han fet de forma presencial.

Per franges d’edat, la participació més alta s’ha registrat entre la ciutadania de 36 a
45 anys (27,8%), seguida de la de 46 a 55 anys (18,9%) i de 56 a 65 anys (15%). A
continuació, s’han situat les franges de 26 a 35 anys (12,3%), de 16 a 25 anys
(10,5%), de 66 a 75 anys (9,2%) i finalment, de més de 75 anys (6,1%).
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