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Les propostes es podran presentar del 25 de novembre al 26 de gener, i les propostes
que resultin preescollides es podran votar del 19 de març al 23 d'abril

S’obre el període de presentació de propostes d’inversions per als
pressupostos participatius 2020

Dimecres 20 de novembre de 2019
Programes| Pressupostos participatius 2020

Ciutadania i entitats les podran fer arribar a l’Ajuntament del 25 de novembre
al 26 de gener, inclòs

La ciutadania empadronada a Castellar del Vallès, les entitats i grups estables
inscrits al registre municipal i el Consell d’Infants de la vila podran presentar des
del dia 25 de novembre i fins al 26 de gener les seves propostes d’inversió en el
marc del procés de pressupostos participatius 2020. Així doncs, l’Ajuntament
engegarà la setmana que ve la cinquena edició consecutiva d’una iniciativa que
enguany està dotada novament amb 200.000 euros.

Com ja va succeir en l’edició anterior, les propostes s’agruparan en dues categories
diferenciades: una dotada amb 150.000 euros per a projectes d’inversió localitzats al
nucli urbà i una altra dotada amb 50.000 euros per a projectes d’inversió localitzats
a Sant Feliu del Racó i a les urbanitzacions. En tots els casos, les propostes
presentades no podran superar l’import màxim de 50.000 euros, IVA inclòs.

Les propostes es podran presentar, d’una banda, omplint el formulari que 
s’habilitarà a la pàgina web municipal (
www.castellarvalles.cat/pressupostosparticipatius). Al mateix apartat del web també
es podrà descarregar una fitxa que es pot lliurar degudament emplenada al Servei
d’Atenció Ciutadana (El Mirador). El SAC també disposarà de fitxes normalitzades
per facilitar a qui les sol·liciti.

Les propostes que es presentin podran referir-se a qualsevol tipus d’actuació que
formi part del capítol d’inversions, és a dir, d’una despesa destinada a la compra,
construcció o rehabilitació d’elements que siguin perdurables en el temps. Per tant,
no es podran proposar l’execució de serveis o la contractació de persones. A més,
hauran de donar resposta a una necessitat concreta, i s’hauran de poder executar en
la seva totalitat fins al 31 de de desembre de 2021, entre d’altres condicions.

Cal assenyalar que les persones o entitats que presentin propostes podran comptar
amb el suport dels serveis tècnics municipals a l’hora d’elaborar-les.

“Aquest any farem una campanya més intensa de comunicació durant tot el
procés, d’una banda per animar la ciutadania a presentar propostes, i de
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l’altra per promoure les votacions”, apunta la regidora de Responsabilitat Social,
Carol Gómez.

Calendari

Una vegada finalitzat el termini de presentació, els mateixos serveis tècnics
municipals seran els encarregats d’avaluar-ne la seva viabilitat entre el 27 de gener i
el 14 de febrer. En una audiència pública prevista el 12 de març es faran públiques
les propostes seleccionades, que podran ser defensades pels proposants. A més, el
dia 13 de març es publicaran en un suplement del setmanari L’Actual.

Les propostes preescollides es podran votar a partir del dia 19 de març i fins al 23
d’abril, via web a través d’un sistema d’identitat digital o bé presencialment al
Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador. Cada persona podrà escollir un màxim de
tres propostes per a cada categoria, que es puntuaran per ordre de prioritat. Com ja
es va fer en l’edició anterior, podran votar totes les persones majors d'11 anys
empadronades a Castellar del Vallès, i aquelles persones que compleixin els 11 anys
en el transcurs del mateix any de la votació.

El recompte de vots i la publicació de resultats s’ha previst per al dia 24 d’abril.

Podeu consultar el reglament i tota la informació sobre el procés de pressupostos
participatius 2020 a www.castellarvalles.cat/pressupostosparticipatius.
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