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Es donen a conèixer els resultats dels pressupostos participatius
2019

Dijous 25 d'abril de 2019
Programes| Pressupostos participatius 2019

“Càmeres de detecció d’incendis”, “El Nadal t’il·lumina”, “Bancs, ombres i
gossos”, al nucli urbà, i “Caminem per les escales al cim”, a les urbanitzacions, són
els títols de les quatre propostes que la ciutadania de Castellar ha prioritzat en la
votació dels pressupostos participatius 2019, tal com s’ha donat conèixer aquest
migdia en un acte que s’ha dut a terme a El Mirador, després que durant el matí
s’hagi realitzat l’escrutini.

Així, les opcions presentades, respectivament, per l’Associació de Bombers
Voluntaris de Castellar, el Grup Il·lusió i Isabel Comas, són les tres més votades en
la categoria de propostes localitzades al nucli urbà. Totes elles sumen un pressupost
de 150.000 euros que és, precisament, l’assignació donada a aquesta categoria.

Pel que fa a les propostes localitzades a Sant Feliu del Racó i a les urbanitzacions, la
més votada ha estat la presentada per les associacions de veïns de Sant Feliu del
Racó i El Racó, 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*

A7. Càmeres de detecció d’incendis 1.972

A2. El Nadal t’il·lumina 1.624

A6. Bancs, ombres i gossos 1.621

A1. Taules cobertes a l’Espai Tolrà 1.118

A5. Operació bici 1.014
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A8. Millores a les zones verdes dels Pedrissos 871

A4. És Nadal a la nostra plaça 813

A3. Millora i obertura de la Casa Massaveu 744

Categoria B: propostes localitzades a Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions Puntuació obtinguda*

B2. Caminem per les escales al cim 3.458

B1. Posem marquesines i zona de joc 3.283

* Els votants podien triar fins a tres propostes de la categoria A i fins a dues
propostes de la categoria B, per ordre de preferència. A les propostes escollides es
podien assignar 3 punts, 2  punts o 1 punt, respectivament.

Una participació del 7,90%

Un total de 1.725 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 7,90% del total
de persones que hi podien participar (ciutadania empadronada a Castellar abans del
15 de febrer de 2019 i nascuda abans de l’1 de gener de 2009).

Del total de votants, 1.007 participants (un 58%) han optat per votar telemàticament
mentre que la resta, 718 (un 42%), 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 (22,66%), seguida de la de 46 a 55 anys (18,2%). A continuació s’han situat
les franges de 56 a 65 anys (15,54%), 26 a 35 anys (11,36%) i de 16 a 25 anys
(9,97%). En darrer lloc es troben les franges de 66 a 75 anys (8,64%), de 10 a 15
anys (8,70%) i, finalment, la de més de 75 anys (4,93%).
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