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Últims dies per votar les propostes presentades als pressupostos
participatius 2017

Dimecres 19 d'abril de 2017
Programes| Pressupostos participatius 2017

Coincidint amb la Fira de Sant Jordi, l’Ajuntament habilitarà un punt
presencial de votació aquest diumenge, dia en què es clou el procés

Aquest diumenge, 23 d’abril, finalitza el període de votació de les 12 propostes
presentades aquest any al procés “Box Populi” de pressupostos participatius.
Coincidint amb la Fira de Sant Jordi, que s’instal·larà diumenge 23 d’abril a la plaça
d’El Mirador, s’obrirà un punt presencial de votació per tal que totes aquelles
persones que no han exercit el dret a vot puguin fer-ho, en el següent horari: de
10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h.

Fins al mateix 23 d’abril, el web municipal també ofereix la possibilitat de votar per
Internet, a través de l’enllaç www.castellarvalles.cat/boxpopulivotacions. Les
persones que optin per aquesta via hauran d’accedir a aquest web i introduir-hi els
cinc darrers números del DNI/NIE o passaport, la data de naixement i un codi
d’identificació personal que han rebut al seu domicili.

Fins a dia d’avui més de 1.400 persones ja han exercit el seu dret a vot en el procés
de pressupostos participatius 2017. D’aquesta xifra, un 25% ha votat presencialment
en els punts habilitats mentre que l’altre 75% ho ha fet mitjançant Internet.

Cal recordar que poden votar tots els vilatans nascuts abans de l’1 de gener de 2007
i empadronats abans del 7 de març de 2017 a Castellar del Vallès. Per tant, podran
votar els castellarencs a partir dels 11 anys (o que els facin el 2017), cosa que
suposa una ampliació de l’edat de votació respecte l’any passat, que era a partir dels
16 anys.

L’escrutini es durà a terme el dilluns 24 d’abril en un acte obert que tindrà lloc a la
Sala de Plens de Ca l’Alberola (Passeig Tolrà, 1), de 10 a 13 h. A les 13 h es
presentaran els resultats de la votació. 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 (50.000 euros per als projectes de la categoria A i 100.000
euros per als projectes de la categoria B). Aquesta xifra equival a un 15% del total
de la inversió finançada amb recursos propis.
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