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Nou propostes d’entitats i ciutadania opten a ser incloses al
pressupost d’inversions de l’Ajuntament de 2023

Dimecres 20 de juliol de 2022
Programes| Pressupostos participatius 2022

Les votacions dels Pressupostos Participatius es podran dur a terme entre l’1 i
el 12 de setembre

Un total de nou propostes opten a ser incloses al pressupost que l’Ajuntament
destinarà a inversions l’any vinent. Es tracta dels projectes que diferents entitats i
ciutadania de la vila han presentat en el període destinat a aquest fi, entre els mesos
de maig i juny, en el marc del procés de pressupostos participatius, i que
compleixen amb el que recull el Reglament Regulador del procés.

Així, aquests són els títols de les propostes que es podran votar els primers dies de
setembre:

A1. Canvi de jocs infantils a la plaça d’Europa

A2. Millorem els patis de les escoles bressol municipals

A3. Gaudim del parc de Canyelles

A4. Abeuradors al medi rural

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

A6. Nou espai obert al poble “El pati de la Casa Massaveu”

A7. Donem vida a l’Era d’en Petasques

A8. Mirador del riu a la plaça de la Miranda

A9. Castellar amb la diversitat. Millorem l’accessibilitat al camp de futbol i jocs
inclusius a les places

Enguany totes les propostes acceptades s’inclouen en la categoria de nucli urbà, ja
que les que es van presentar en la categoria localitzada a Sant Feliu del Racó i
urbanitzacions no complien els requisits establerts a les bases. Tot i això,
l’Ajuntament ha previst 50.000 euros per a aquesta categoria, que es destinaran a
arranjar el tercer tram de les escales del Cim o “dels enanitos”. Aquesta proposta,
titulada “A un pas del cim”,  va quedar en segon lloc en les votacions de l’edició de
2021 dels Pressupostos Participatius.
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Votacions al web https://participacio.castellarvalles.cat

L’Ajuntament obrirà el període de votació de les propostes acceptades entre els dies
1 i 12 de setembre. Enguany, es podran fer a través d’Internet, al web
https://participacio.castellarvalles.cat, o bé presencialment. Les persones que optin
per aquesta darrera opció, podran adreçar-se al Servei d’Atenció Ciutadana (El
Mirador) els dies 1, 2 i del 5 al 9 de setembre, de 8.30 a 20.30 hores, o bé a l’estand
de la Festa que s’instal·larà a la plaça d’El Mirador el diumenge 11 de setembre, de
10 a 14 hores.

Podran votar totes les persones nascudes abans de l’1 de gener de 2012 i
empadronades a Castellar del Vallès abans de l’11 de juliol de 2022. Per tant, tots
els castellarencs a partir dels 11 anys (o que els facin el 2022). D’aquesta manera es
manté per setè any consecutiu l’ampliació de l’edat de votació que es va implantar
el 2016.

Tots els votants podran triar fins a tres propostes, per ordre de preferència. La
proposta escollida en primer lloc tindrà 3 punts, la que es triï en segon lloc, 2 punts,
i la seleccionada en tercer lloc, 1 punt.

Durant el mes 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 13 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 150.000 euros ja que el pressupost
màxim de cada proposta presentada és de 50.000 euros.

El detall de les propostes es pot trobar a https://participacio.castellarvalles.cat.
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