Número d’expedient: 1177-2022/935
Nom: Pressupostos Participatius 2022

DADES EXPEDIENT
Sol·licitant: UT DE PARTICIPACIÓ

ACTA DE SESSIÓ DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022
Data i Hora 01 de juliol de 2022 14:00
Lloc Sala reunions d’urbanisme del Palau Tolrà
Reunió de la comissió
Participatius de 2022

PRESIDEIX:

d’impuls

i

gestió

del

procés

dels

Pressupostos

CAROL GÓMEZ (ASSISTÈNCIA TELEMÀTICA)

ASSISTENTS:
JAUME USALL
JOAN CREUS
IMMA BRUALLA
ALEX PORTOLÉS
MARINA MUNTADA
JOSÉ LEIVA
MONTSE VALLADARES

Del total de propostes que han entrat hi ha:
 Nucli urbà: Total 15 propostes (7 propostes fetes per entitats i 8 propostes
presentades pels ciutadans).
 Urbanitzacions i zona de Sant Feliu: Total 3 propostes (2 propostes presentades
per entitats i 1 presentada per un ciutadà).
Del total de propostes presentades es deneguen un total de 6 del nucli urbà i les 3
presentades de les urbanitzacions. No queda cap proposta acceptada per la zona de les
urbanitzacions i Sant Feliu del Racó i el pressupost que estava assignat a aquesta zona de
50.000 € queda per a les properes propostes participatives dels propers anys per a la
zona d’urbanitzacions i Sant Feliu del Racó.

Carolina Gómez Sánchez
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Reunits els presents es parla del total de propostes que han entrat per part de la
ciutadania. A través del formulari que es va activar al web municipal van entrar 17
propostes i per expedient electrònic 1 proposta (el període de presentació de les
propostes es va habilitar des de l’1 de maig fins el 10 de juny).

Per descarregar unaDescàrrega
còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
d'assentam 3a74adc415e241748587c23e713b541e001
Codi Segur de Validació
ent EACAT
ABSIS
Url de validació
https://carpeta.castellarvalles.cat/validador
Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original
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RESULTATS
Les 9 propostes que valoren els tècnics i que queden DENEGADES perquè no compleixen
un dels requisits publicats a les bases són les següents:
Proposta

Motiu

Categoria A- Nucli Urbà
1. Substitució dels arbres plataners

4.1.e.

2. Biblioteca Co-educativa

4.1.f.

3. Seguretat Vial

4.1.e.

4. Millora de la il·luminació urbana

4.1.e.

5. Carril bici Ronda Llevant-Rotonda Dona Acollidora

4.1.e.

6. Bici Mobilitat sostenible a Castellar

4.1.f.

Categoria B – Urbanitzacions i Sant Feliu del Racó
1. Espai polivalent, fem esport, fem pinya

4.1.h.

2. Estudi del camí de l’Airesol D a Castellar

4.1.f.

3. Clavegueram de la Colònia de Can Joan Coix

4.1.h.

El resultat de les propostes ACCEPTADES són aquestes:
Proposta

Import

1. Canvi jocs infantils a la Plaça Europa

50.000 €

2. Millorem els patis de les escoles bressol

30.000 €

3. Gaudim del Parc de Canyelles

50.000 €

4. Abeuradors al medi rural

50.000 €

5. Àrea de serveis d’autocaravanes

50.000 €

6. Nou espai obert al poble “La casa Massaveu”

50.000 €

7. Donem vida a l’Era d’En Petasques

50.000 €

8. Mirador al riu

50.000 €

9. Castellar amb la diversitat, millorem l’accés al camp de futbol

50.000 €

Es parla d’emetre un informe raonat sobre cadascuna de les propostes Denegades i de fer
els corresponents enviaments d’aquestes comunicacions als proposants. En quant a les
propostes acceptades, l’Àlex Portolés ha de fer les fotografies per il·lustrar les
publicacions que es faran d’aquestes propostes i que la ciutadania haurà de votar.
A les 15.00h queda tancada la sessió.
Signat digitalment en la data que consta en la signatura.
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