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El regidor de Govern Obert, Dani Pérez, en el moment de presentar els resultats del
procés de pressupostos participatius 2017

Es donen a conèixer els resultats dels pressupostos participatius
2017

Dilluns 24 d'abril de 2017
Programes| Pressupostos participatius 2017

El rocòdrom per a infants, el Parc Street Workout, el parc infantil per a nadons al
centre, la millora de la seguretat per a la mobilitat en bicicleta i l’escenari cobert per
a les entitats són les cinc propostes que la ciutadania ha prioritzat en la votació dels
pressupostos participatius 2017.

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 pel Consell d’Infants i l’Associació Cultural Vilabarrakes són
les dues més votades en la categoria de propostes de 10.000,01 a 50.000,00 euros.
Ambdues propostes sumen un pressupost valorat en 85.000 euros i, per tant
s’executaran amb tota seguretat ja que l’Ajuntament havia assignat inicialment
100.000 euros a aquesta categoria.

Les tres propostes presentades amb un pressupost de fins a 10.000 euros
(presentades pel mateix Consell d’Infants i els particulars Cristina Fortún i Oriol
Val) han quedat automàticament escollides ja que entre totes sumen un pressupost
de 30.000 euros i el consistori havia assignat inicialment a aquesta categoria un total
de 50.000 euros.

Aquests són els resultats de l’escrutini:

Categoria A: propostes de fins a 10.000 euros Puntuació obtinguda*

A3. Rocòdrom per a infants 3.751

A1. Parc Street Workout 3.275

A2. Parc infantil per a nadons al centre 3.026

Categoria B: propostes de 10.000,01 a 50.000,00 euros Puntuació obtinguda*
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B7. Millora de la seguretat per a la mobilitat en bicicleta 1.814

B8. Escenari cobert per a entitats municipals 1.484

B5. Reforma de l’Skate Park 1.393

B1. Museu d’Història a Castellar del Vallès 1.391

B2. Renovació de les carrosses de la Cavalcada de Reis 1.359

B6. Reforma tècnica de la Sala de Petit Format, Ateneu 1.210

B3. Millora de cruïlles al carrer Major 1.091

B9. Arranjament de la plaça de Lluís Companys 746

B4. Reforma de les escales dels “Enanitos”, Sant Feliu del Racó 562

*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 9,20%

Un total de 1.958 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 9,20% del total
de persones que hi podien participar (ciutadania empadronada a Castellar abans del
8 de març de 2017 i nascuda abans de l’1 de gener de 2007).

El nombre de votants ha estat molt similar al registrat en la primera edició del
pressuposts participatius de l’any 2016, en què van exercir el dret a vot 1.883
persones, el que va suposar un percentatge sobre el cens del 9,80%.

Del total de votants, 1.322 participants (un 68%) han optat per votar telemàticament
mentre que la resta, 636 (un 32%), 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 (24,05%), seguida de la de 46 a 55 anys (18,58%). A continuació s’han
situat les franges de 16 a 25 anys (12,69%), de 10 a 15 anys (12,28%)  i de 56 a 65
anys (11,51%). En darrer lloc es troben les franges de 66 a 75 anys (6,14%) i
finalment, de més de 75 anys (3,43%).

La comissió d’impuls i gestió del procés de pressupostos participatius es reunirà
aquesta setmana per decidir el destí de les quantitats sobrants de cada categoria
(20.000 euros a la categoria A i 15.000 euros a la categoria B).

Avís legal
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