UT DE PARTICIPACIÓ
Ajuntament

A efectes de notificació em plau transcriure-li a continuació el següent Decret
número 1246, de data 19 de setembre de 2022:
“Resolució d’Alcaldia
Assumpte: Decret aprovar guanyadors pressupostos participatius 2022
Departament Impulsor: Regidoria de Responsabilitat Social
VIST el Reglament Regulador del Procés de Pressupostos Participatius, aprovat pel
Ple de 27 d’octubre de 2015 i modificat en el Ple del 25 d’octubre de 2016 i el Ple
de 24 d’octubre de 2017.
ATÈS que en l’article 8 del Reglament Regulador del Procés de Pressupostos
Participatius s’estableix el mecanisme de recompte i valoració de les votacions de
les propostes on s’estableix que en el termini màxim d’una setmana a partir del dia
que finalitzi el període de votació, es realitzarà el recompte en un acte públic del
qual el/la secretari/ària de l’ajuntament aixecarà acta.
VIST el Decret d’Alcaldia núm. 364 de data 9 de març de 2022 d’aprovació de la
convocatòria i calendari dels pressupostos participatius 2022 i el Decret d’Alcaldia
núm. 768 de data 30 de maig de 2022 de modificació del calendari dels
pressupostos participatius 2022.
ATÈS que el passat 13 de setembre de 2022 es va realitzar escrutini públic dels
vots del Pressupostos Participatius 2022 en acte públic atenent a l’article 8 del
Reglament Regulador abans esmentat.
VISTA l’acta de la sessió de escrutini públic de resultat de les votacions dels
pressupostos participatius 2022.

Antonio Cárceles Jurado
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Aquesta alcaldia, HA RESOLT
PRIMER.- Aprovar els resultats obtinguts de l’escrutini públic dels vots dels
Pressupostos Participatius 2022 realitzats en acte públic del que el secretari ha
aixecat acta.
Escrutats els vots, el resultat de les puntuacions atorgades és el següent:
Propostes nucli urbà
A7. Donem vida a l’Era d’en Petasques
A3. Gaudim del parc de Canyelles

1.405

A2. Millorem els patis de les escoles bressol municipals
A9. Castellar amb la diversitat. Millorem l’accessibilitat al camp de
futbol i jocs inclusius a les places

1.280

Per descarregar unaDescàrrega
còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
d'assentam b7c4a56ab1a54169a56d993c5ed0702d001
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Metadades

Puntuació
obtinguda
1.633
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1.120

A6. Nou espai obert al poble “El pati de la casa Massaveu”

1.105

A1. Canvi dels jocs infantils a la plaça d’Europa

1.102

A4. Abeuradors al medi rural

1.038

A8. Mirador del riu a la plaça de la Miranda

952

A5. Primera àrea de serveis per a autocaravanes del Vallès Occidental

529

Les propostes guanyadores del procés són: en primer lloc “Donem vida a l’Era d’en
Petasques” amb un pressupost de 50.000€, en segon lloc la proposta “Gaudim del
parc de Canyelles” amb un pressupost de 50.000€, en tercer lloc “Millorem els patis
de les escoles bressol municipals” amb un pressupost de 30.000€ i en quart lloc
“Castellar amb la diversitat, millorem l’accessibilitat al camp de futbol i jocs
inclusius a les places” amb un pressupost de 50.000€. Aquesta quarta proposta té
un pressupost de 50.000 €, i caldrà ajustar-la juntament amb els proposants, per
executar un projecte de 20.000 €.
SEGON.- Publicar aquesta resolució a la web de Participació de l’Ajuntament de
Castellar del Vallès i a la web municipal.”

Antonio Cárceles Jurado
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Signat digitalment en la data que consta en la signatura.
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