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Divuit propostes d’entitats i ciutadania opten a ser incloses en el
pressupost d’inversions de l’Ajuntament de 2022

Dimecres 28 de juliol de 2021

Les votacions dels Pressupostos Participatius 2021 es podran dur a terme entre
l’1 i el 13 de setembre

Un total de divuit propostes opten a ser incloses en el pressupost que l’Ajuntament
destinarà a inversions aquest 2022. Es tracta dels projectes que diferents entitats i
ciutadania de la vila han presentat durant el mes de maig, el període destinat a
aquest fi, en el marc del procés de pressupostos participatius, i que compleixen amb
el que recull el Reglament Regulador del procés de Pressupostos Participatius.

Les divuit propostes acceptades en aquesta edició, de la qual s’ha de destacar l’alta
participació de la ciutadania, s’han plantejat amb els títols següents i es
distribueixen novament en dues categories:

Categoria A: Propostes d’inversió al nucli urbà

A1. Excursions inclusives amb la Joëlete (cadires adaptades tot terreny)

A2. L’ADF amb vista de dron: prevenció i protecció

A3. Skate-Park-Our

A4. Espai públic, espai de trobada

A5. Primera àrea de serveis per a autocaravanes del Vallès Occidental

A6. Aules multisensorials a les escoles: millorem l’aprenentatge

A7. Pista poliesportiva Espai Tolrà

A8. Obertura pati Casa Massaveu

A9. Arreglar plaça de Lluís Companys

A10. Cara nova al parc de Canyelles

A11. Ampliació Skate Park de Castellar del Vallès

A12. Preservem la nostra història
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A13. Aparcament zona Pavelló Dani Pedrosa

A14. Biblioteca comunitària

Categoria B: Propostes d’inversió a Sant Feliu del Racó i urbanitzacions

B1. Millorem les places de Sant Feliu del Racó

B2. A un pas del Cim

B3. Equipar zona verda El Balcó de Sant Llorenç (Turó Roig)

B4. Nens i nenes anem a jugar

Val a dir que nou d’aquestes propostes ja es van presentar a l’edició de 2020, que es
va haver de suspendre a causa de la pandèmia de la COVID-19. Els seus proposants
han decidit mantenir-les a l’edició d’aquest any, després que es donés l’opció de fer-
ho a totes les ofertes que van arribar l’any passat en la fase de votació. Són l’A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1 i B2.

Cal assenyalar també que hi ha hagut una altra quinzena de propostes presentades a
aquesta edició que no han pogut entrar en aquesta llista perquè no eren de
competència municipal o bé perquè no s’ajustaven als requisits de les bases
reguladores.

Votacions al web https://participacio.castellarvalles.cat

L’Ajuntament obrirà el període de votació de les propostes acceptades entre els dies
1 i 13 de setembre. Enguany, es podran fer a través d’Internet, al web
https://participacio.castellarvalles.cat, o bé presencialment, tant al Servei d’Atenció
Ciutadana d’El Mirador com als estands de la Festa que s’instal·laran el dissabte 11
de setembre al vestíbul de l’Auditori i 12 de setembre a la plaça d’El Mirador.

Podran votar totes les persones nascudes abans de l’1 de gener de 2011 i
empadronats a Castellar del Vallès abans del 12 de juliol de 2021. Per tant, tots els
castellarencs a partir dels 11 anys (o que els facin el 2021). D’aquesta manera es
manté per sisè any consecutiu l’ampliació de l’edat de votació que es va implantar
el 2016.

Tots els votants podran triar fins a tres propostes de cada categoria per ordre de
preferència. La proposta escollida en primer lloc tindrà 3 punts, l’escollida en segon
lloc, 2 punts, i l’escollida en tercer lloc, 1 punt.

La primera quinzena d’agost, l’Ajuntament enviarà a totes les llars de Castellar
cartes amb les instruccions de votació i el codi d’identificació necessari per votar.
Aquest codi s’haurà de facilitar, juntament amb el número de DNI/NIE o passaport,
tant si es vota per Internet a https://participacio.castellarvalles.cat com si s’opta per
l’opció presencial.

Els resultats de la votació es donaran a conèixer el dimarts 14 de setembre. Les
propostes que es duran a terme seran aquelles que hagin obtingut més punts, fins a
esgotar el pressupost disponible, que és de 200.000 euros (150.000 euros per als
projectes de la categoria A i 50.000 euros per als projectes de la categoria B). El
pressupost màxim de cada proposta presentada és de 50.000 euros.
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El detall de les propostes es pot trobar a https://participacio.castellarvalles.cat.
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