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MEMORIA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018
AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
1.- Presentació
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, des de la Regidoria de dinamització
comunitària i participació ciutadana, la primera edició dels Pressupostos participatius
en el municipi, com a mecanisme de democràcia directe que ha permès als
ciutadans decidir el destí d’una partida de 150.000 € del pressupost municipal
d’inversions.
A més a més, els pressupostos participatius són un canal de fomenta el coneixement
i la relació entre els ciutadans i l’ajuntament, concretament, pels ciutadans:
-

Conèixer el funcionament de l’Ajuntament

-

Sentiment de pertinència, implicació

-

Reflexionar sobre les millores que necessita el poble

I per l’Ajuntament:
-

Ser curosos en la informació i la transparència en el procés dels pressupostos
participatius i la seva execució

-

Conèixer inquietuds i necessitats ciutadanes:

-

Des del general: apareix un tema d’interès públic nou o que es matisa

-

Al concret: necessitats o propostes que acaben de “cosir” el poble
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Els pressupostos participatius 2018 han tingut les següents fases:
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2.- Resum de les fases executades, calendari i mecanismes emprats
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En cada fase s’han portat a terme els següents mecanismes:
1.- Fase de presentació de propostes:
-

Difusió online a través de xarxes

-

Llançament
de
la
participa.platjadaro.com

-

Bustiada a totes les cases dels municipis

-

Distribució de bústies i informació a equipaments municipals

-

Instal·lació de 4 punts d’accés online a l’aplicatiu d’entrada de propostes.

-

Estant mòbil aprofitant activitats o espais municipals, i estant present en els 3
nuclis del poble. Concretament es va fer:

plataforma

de

recollida

de

propostes

:

•

17 i 24 d’abril de 17 a 18:30 a la Plaça Poeta Sitjà a Castell d’Aro

•

18 d’Abril a les 9 i les 14 hores a l’Escola Fanals a Platja d’Aro

•

18,25 abril i 2 de maig de 10.15 a 10.45 a l’IES en el marc del PIDES a
Castell d’Aro

•

19 d’Abril a les 9 i 14 hores a l’Escola Els Estanys

•

22 d’Abril de 11 a 13 hores a Plaça Sant Pol de s’Agaró en el marc de
l’activitat Fes-te gran! De Hola família

•

25 d’Abril a les 9 i les 14 hores a l’Escola Vall d’Aro

•

20, 27 d’Abril i 4 de maig al mercat de Platja d’Aro de 10 a 12 hores.

2.- Validació tècnica

L’empresa contractada per l’assessorament tècnic, Neòpolis consultoria
política

-

L’arquitecte tècnic municipal.

-

La tècnica de participació ciutadana

-

La regidora de participació ciutadana

Quan es requeria pel tipus de proposta participaven :
-

L’enginyer municipal

-

Els serveis de manteniment de l’ajuntament

La comissió, degut a l’alt nombre de propostes presentades, es va haver de reunir
un nombre important de dies, per a poder complir amb el calendari.
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Es va crear una comissió per a fer la valoració de totes les propostes presentades
formada per :
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3.- Jornada participativa
Amb l’objectiu de que els ciutadà fos qui prioritzes les propostes que accedien a la
fase de votació, entre les propostes vàlides, es va organitzar un taller , a on varen
participar 36 ciutadans.
Amb en nombre de participants, es va aconseguir una important representativitat i
diversitat, pel que el procés de deliberació va poder ser molt interessant, i a través
d’un sistema de votació de cada proposta, es va poder arribar a la priorització de les
propostes, a través d’una mirada més global.
En el taller, es va decidir admetre 16 propostes, degut a un empat en la puntuació en
les últimes propostes.
Posteriorment, es va haver de descartar una proposta, degut a que no era viable.
L’error va estar en no incloure la mirada especialitzada, en aquest cas del
departament d’esports, qui un cop se’l va consultar per a fer la valoració per la seva
execució, va manifestar les dificultats i es va optar per a descartar la proposta.
4.- Votació final
Per la fase de votació final, es varen reproduir els mecanismes de la fase de
recollida de propostes.

Per altres edicions, seria interessant fer coincidir el calendari amb el d’activitats
municipals que ja hagin començat, per així aprofitar i que els referents de les
activitats ho puguin explicar els seus participants.
5.- Incorporació al pressupost municipal
Tal i com estava previst, es va fer una modificació de crèdit del pressupost per a
poder incorporar les partides que havien sortit guanyadores, ja que les partides
d’inversions han de ser finalistes. Pel calendari però, es va fer la modificació però no
es varen poden executar, ja que tot just va ser en el mes d’octubre, i no va haver-hi
temps per a executar-les abans de finalitzar l’any.
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Va ser molt interessant poder aprofitar actes de la festa major de Castell d’Aro per a
estar presents, com espais a on hi havia altres activitats, com va ser a s’Agaró.
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En aquest cas, els estants informatius varen ser:
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Per aquest motiu, es va decidir que la propera edició les partides guanyadores,
s’incorporarien directament en el pressupost municipal de l’any següent.
3.- Resultats numèrics del procés participatiu
Els resultats numèrics de la primera edició dels pressupostos participatius va ser la
següent:

2.- Places, parcs, zones verdes i llocs de trobada socials: 45 propostes, , de les
quals les propostes de nous grans espais, zones verdes i/o d’esbarjo i salut han
estat les més nombroses
3.- Mobilitat sostenible: 15 propostes, entre les que hi ha propostes sobre transport
públic, carril bici i cotxes elèctrics.
4.- Equipaments i mobiliari urbà: 75 propostes, a on la subcategoria a on s’han
recollit més propostes es sobre les platges.
5.- Clavegueram i serveis: 11 propostes, a on es recullen les propostes sobre
cablejat, clavegueram i altres
6.- Animals i mascotes: 8 propostes, sobre espais per a gossos i propostes per la
protecció i control d’animals
7.- Propostes de caràcter social, educatiu, turístic, cultural i medi ambiental: s’han
recollit un total de 31 propostes.
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1.- Carrers, voreres, enllumentat i accessibilitat : 85 propostes de les quals les
propostes de mobilitat, viabilitat i senyalització han estat les més nombroses.

Codi per a validació :D553O-0D771-RXSJZ
Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 4/6.

Sobre les 270 propostes recollides, les varem englobar en 6 categories, que són les
següents:
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Sobre la participació a la fase de votació dels pressupostos participatius les dades
són:
•

S’han realitzat un total de 1.130 vots

•

Número de persones que han votat han estat 421

•

Percentatge de participació: 4.64% sobre el cens total de persones majors de
16 anys empadronades, que és de 9080.

•

Distribució de vot entre butlleta física i online: 325 persones, un 77,20% han
votat online mentre que 96 persones han utilitzat la butlleta física, un 22.80
%

•

Nombre de vots no vàlids (entre els de paper, no sumats als vots emesos)
han estat 6 : 2 per a estar repetits i 4 persones que no estaven
empadronades.

•

La distribució de les persones que han votat per franges d’edat:

entr de
de
de
de
de
e 16 21 a 31 a 41 a 51 a 61 a
i 20 30
40
50
60
70
anys anys anys anys anys anys
percentatges 4,04 9,98 26,13 24,23 15,44 10,93

de mes
71 a de
80
81
anys anys
6,18 3,09

Si calculem el percentatge de persones de cada edat, que han emès el seu vot en
referència al nombre de persones que podien fer-ho, ens trobem amb la següent
informació:
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o La franja d’edat que més han votat ha estat la de 31 a 40 anys amb un
26,13 % dels vots , tot seguida per la franja de 41 a 50 anys amb un
24,23 %
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La franja d’edat que més ha votat en referència a les persones que podien fer-ho
torna a ser la franja de 31 a 40 anys, seguida la de 41 a 50 anys.
4.- Avaluació del projecte
Al ser la primera edició dels pressupostos participatius, es valora com una
experiència molt interessant en la qual, com ajuntament, hem tingut forces
aprenentatges per a plantejar properes edicions.
Valorem positivament l’acompanyament de l’empresa externa, al tractar-se de la
primera edició, i a l’hora en ha permès adquirir recursos propis pel que no caldrà el
seu suport per les properes.
Es plantegen els següents canvis - reflexions per la propera edició:
- En la fase de propostes incorporar un taller participatiu de recollida de
propostes, per afavorir un espai de debat i reflexió grupal
- Organitzar una sessió informativa sobre termes urbanístics. En el procés de
validació de propostes, s’ha detectat que molts dels motius pels que s’han
descartat, és per a desconeixement sobre el funcionament de l’administració, i
sobretot d’aspectes urbanístics, com per exemple quan una millora implica
contribucions especials, o el que és i no és competència municipal. Tot i que
valorem que el mateix procés dels pressupostos participatius són una eina de
divulgació i aprenentatge, si que constatem una desmotivació quan el motiu
pel quan es descarten les propostes són aquests més tècnics.

- La diferència entre el nombre de propostes presentades, que valorem que
ha sigut alt, amb el percentatge de votació que ha estat més baix de l’espera’t
el relacionem tant en un desencís que tenen les persones quan la seva
proposta no ha esta acceptada, però sobretot per la diferencia que hi ha en
que qualsevol persona amb vincle al poble pot presentar una proposta, però
només poden votar els empadronats. A Platja d’Aro existeix molta població de
segona residència o no empadronada, que tenen valor per les propostes que
poden presentar, ja que també detecten necessitats, però llavors no poden
votar. Per tant és més alt el nombre de persones que poden presentar
propostes que no els que poden votar.
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- al no haver-hi límit d’edat al presentar propostes, va haver-hi menors de 16
anys que varen presentar-ne però llavors no varen poder votar. Per tant, es
planteja l’opció de baixar l’edat de votació als 14 anys.
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- Moltes de les propostes presentades excedien el pressupost total de
150.000 €, no només per desconeixement dels costos, sinó perquè el ciutadà
te ganes de participar de projectes més globals i més de poble. Es pot
plantejar, o ampliar la partida pressupostària, o fer un pla d’inversions
participat, en el que el ciutadà prioritzi les inversions.

