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El regidor de Govern Obert, Dani Pérez, en el moment de presentar els resultats del
procés de pressupostos participatius 2018.

Es donen a conèixer els resultats dels pressupostos participatius
2018

Dimecres 25 d'abril de 2018
Programes| Pressupostos participatius 2018

Els jocs infantils inèdits a diverses places de la vila, el museu d’història de Castellar
(nou espai didàctic)  la renovació de les carrosses de la cavalcada de reis i la millora
del “camí bici” de Castellar a l’Aire-Sol A-B són les quatre propostes que la
ciutadania ha prioritzat en la votació dels pressupostos participatius 2018.

El Mirador ha acollit aquest migdia l’acte de presentació oficial dels resultats,
després que durant el matí s’hagi realitzat l’escrutini. Les opcions presentades pel
Consell d’Infants, l’Arxiu d’Història de Castellar i el Grup I·lusió són les tres més
votades en la categoria de propostes localitzades al nucli urbà. Totes elles sumen un
pressupost valorat de 150.000 euros que és, precisament, l’assignació donada a
aquesta categoria.

Pel que fa a les propostes localitzades a les urbanitzacions, la proposta més votada
ha estat la presentada pel Consell d’Infants, valorada amb 50.000 euros, que també
és l’import assignat a aquesta categoria.

Aquests són els resultats de l’escrutini:

Categoria A: propostes localitzades al nucli urbà Puntuació obtinguda*

A4. Jocs infantils inèdits a diverses places de la vila 2.942

A3. Museu d’història de Castellar – Nou espai didàctic 2.494

A2. Renovació de les carrosses de la Cavalcada de Rei 2.363

A1. Zones de descans protegides a l’Skate Park 1.763

A5. Condicionament acústic del Pavelló Dani Pedrosa 1.401
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Categoria B: propostes localitzades a les urbanitzacions Puntuació obtinguda*

B2. Millora del “camí bici” de Castellar a l’Aire-Sol A-B 3.851

B1. Reconstrucció tram escala “Enanitos” 3.256

B3. Ampliació de zones de joc (infantils i petanca) i instal·lació de zones protegides d’espera del taxi 3.105

*A cada categoria s’atorgaven 3 punts a l’opció escollida en primer lloc, 2 punt a
l’opció escollida en segon lloc i 1 punt a l’opció escollida en tercer lloc.

Una participació del 9,31%

Un total de 2.014 castellarencs i castellarenques han exercit des del 19 de març al 23
d’abril el seu dret a vot en aquest procés. Aquesta xifra equival a un 9,31% del total
de persones que hi podien participar (ciutadania empadronada a Castellar abans de
l’1 de març de 2018 i nascuda abans de l’1 de gener de 2008).

El nombre de votants ha estat lleugerament superior al registrat en les primera dues
edicions del pressupostos participatius de l’any 2016 i 2017, en què van exercir el
dret a vot 1.883 persones (9,80%) i 1.958 persones (9,20%), respectivament.

Del total de votants, 1.126 participants (un 56%) han optat per votar telemàticament
mentre que la resta, 888 (un 44%), 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 (26,12%), seguida de la de 46 a 55 anys (17,13%). A continuació s’han
situat les franges de 56 a 65 anys (14,85%), 26 a 35 anys (11,37%) i de 66 a 75 anys
(9,68%). En darrer lloc es troben les franges de 16 a 25 anys (9,23%), de 10 a 15
anys (7,50%) i, finalment, la de més de 75 anys (4,12%).
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