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L’Ajuntament es reuneix amb els promotors dels projectes
guanyadors dels pressupostos participatius 2017

Dimecres 12 de juliol de 2017

L’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, i els regidors de Govern Obert i Finances,
Dani Pérez i Joan Creus, es van reunir dilluns passat, 10 de juliol, amb els
promotors dels projectes guanyadors dels pressupostos participatius 2017 amb
l’objectiu d’informar-los sobre l’estat d’execució de cada proposta.

Així, a la trobada es va fer un repàs de cadascun dels cinc projectes que 1.958
castellarencs i castellarenques van prioritzar en les seves votacions, el resultat de les
quals es va donar a conèixer el 24 d’abril passat.

Projectes de 10.000 a 50.000 euros

Quant als projectes d’entre 10.000 i 50.000 euros, es va informar, d’una banda, que
s’ha adjudicat el contracte per a la millora de l’Skate Park, unes obres de
remodelació que s’iniciaran aquesta mateixa setmana.

Per contra, encara no es podrà disposar de l’escenari cobert per a entitats, ja que per
adjudicar-ne el subministrament es requereix la convocatòria de concurs públic i els
terminis necessaris tant per a l’adjudicació com per al muntatge fan que sigui
inviable poder-lo tenir fins després de l’estiu. En qualsevol cas, es va informar que,
per a la Festa Major, es contractarà un escenari cobert per als concerts, que serà
provisional i de lloguer.

D’altra banda, el projecte de millora de la mobilitat en bicicleta quedarà definit
definitivament al setembre, després d’una reunió prevista amb el Consell d’Infants,
de manera que les obres es puguin realitzar a la tardor. Tot i així, l’Ajuntament ja ha
començat a treballar en aquest propòsit amb l’assessorament d’usuaris de la
bicicleta i experts en mobilitat.

Projectes de fins a 10.000 euros

Pel que fa als projectes d’inversió de fins 10.000 euros, es va informar que
properament es convocarà una reunió específica sobre el Park Street Workout per
tal d’acabar de definir quina actuació s’hi durà a terme amb el pressupost
disponible. En el cas del parc infantil per a nadons al centre, els treballs ja s’han
adjudicat, i s’està a l’espera de rebre els diferents jocs per iniciar-ne la instal·lació a
l’espai infantil del passeig de la plaça Major. Finalment, s’està negociant amb
l’empresa subministradora de les peces del rocòdrom per a infants la possibilitat
d’instal·lar dos elements, un a la plaça d’Europa i un altre a l’espai infantil del
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passeig de la plaça Major.
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