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Memòria dels Pressupostos Participatius
de Torroella de Montgrí-l’Estartit 2018/19
1. NOM DEL PROJECTE
Pressupostos Participatius de Torroella de Montgrí-l’Estartit 2018 / 2019

2. OBJECTIU
Consolidar els Pressupostos Participatius a Torroella de Montgrí-l’Estartit com una eina
per promoure la implicació de la ciutadania en els afers públics i afavorir la inclusió i la
cohesió social.

3. JUSTIFICACIÓ

La segona edició dels Pressupostos Participatius s’ha adaptat a les noves necessitats i
millores plantejades per la Comissió de Seguiment. S’ha dissenyat un model de
Pressupostos Participatius propi de Torroella de Montgrí que ha tingut en compte la
seva realitat, el seu territori (EMD Estartit, urbanitzacions, etc.), l’experiència
participativa anterior, el teixit associatiu, la disponibilitat pressupostària, la voluntat
política d’obertura del procés, etc. El model s’ha traduït en una Guia dels Pressupostos
Participatius on s’ha definit la metodologia, el pla de treball i el pla de comunicació.

5. METODOLOGIA (FASES)
Per a l’elaboració dels Pressupostos Participatius de Torroella de Montgrí-l’Estartit s’ha
utilitzat una metodologia participativa des del seu inici. S’han combinat diversos
mecanismes i eines participatives adaptades als objectius de cada fase de treball,
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4. DESCRIPCIÓ
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En aquesta segona edició s’ha volgut consolidar el projecte i incorporar millores
consensuades per la Comissió de Seguiment. S’ha incrementat el pressupost
participatiu en 25.000 € més i s’ha reservat una dotació pressupostària específica per a
l’EMD de l’Estartit. D’altra banda, s’ha comptat amb una plataforma tecnològica des de
l’entrada de propostes i per a la votació de propostes https://participa.torroellaestartit.cat/. També s’han fet accions per promoure l’entrada de propostes reflexionada
i col·lectiva. Per últim, es va diversificar el perfil dels membres de la Comissió de
Seguiment incorporant el col·lectiu de joves.
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com per exemple: formulari web, taller de priorització de propostes, reunions obertes,
votació electrònica, entre altres.
La seva primera edició ha constat de set fases de treball que s’expliquen a continuació:
1. Fase 1. Disseny i redacció de la guia metodològica. En la primera fase del
projecte es va treballar per redissenyar els Pressupostos Participatius. El resultat va
ser la redacció d’una nova Guia dels Pressupostos Participatius que contempla
les idees marc del projecte, defineix el pla de treball i el pla de comunicació. Accions
realitzades: Reunions de treball, Redacció de la Guia dels Pressupostos
Participatius, pla de comunicació, constitució de la Comissió de Seguiment del
procés i de la Comissió Tècnica.

4. Fase 4. Priorització propostes. Les propostes analitzades i validades per la
Comissió Tècnica, es van debatre i prioritzar en dos Tallers Participatius (un a
Torroella i un a l’Estartit). Es van presentar les propostes filtrades tècnicament i es
va generar una dinàmica de debat en grups per seleccionar les propostes que
passarien a la votació (10 propostes per l’àmbit de Torroella de Montgrí i 5 per l’àmbit
de l’Estartit). L’objectiu era consensuar les propostes de manera col·lectiva tenint en
compte que aquestes tinguessin una visió de municipi i equilibri territorial, i cobrissin
el màxim nombre de necessitats
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3. Fase 3. Validació tècnica de les propostes. Les propostes presentades es van
classificar en àmbits temàtics i es van analitzar a la Comissió Tècnica, que es va
reunir per filtrar, validar i organitzar les propostes per temàtiques. El primer filtre de
les propostes es va fer tenint en compte que la proposta es pogués avaluar
econòmicament i que no superés el límit pressupostari establert; que no existissin
impediments tècnics per desenvolupar el projecte; que s’ajustés a la normativa
vigent; i que sigues competència municipal. La selecció de les propostes es va
presentar a la Comissió de Seguiment del procés.
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2. Fase 2. Presentació i recollida de propostes. Va consistir en la presentació del
projecte a la ciutadania i en la recollida de propostes. Es van repartir díptics
informatius amb butlleta de propostes a totes les llars. Durant tres setmanes, la
ciutadania podia presentar propostes. Podia participar qualsevol persona a títol
individual, sense límit d’edat, i qualsevol entitat inscrita al Registre Municipal
d’Entitats. Les propostes es podien presentar en formulari en paper i en format
digital (plataforma tecnològica). Es van ubicar bústies a diferents equipaments
municipals. Accions realitzades: 2 reunions de presentació públiques a la ciutadania
(Torroella i Estartit), publicació d’un díptic informatiu a totes les llars i cartells; butlleta
en paper i bústies; posada en marxa de la plataforma https://participa.torroellaestartit.cat/
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5. Fase 5. Valoració tècnica i econòmica. Els projectes prioritzats per la ciutadania
es van traslladar a la Comissió Tècnica que va emetre els informes econòmics i de
viabilitat tècnica i jurídica de cada projecte. La Comissió Tècnica va incorporar
algunes modificacions i va proposar agrupar dos projectes molt similars. La CT va
presentar els informes a la Comissió de Seguiment que els va validar.
6. Fase 6. Votació popular. La darrera fase és la votació popular de les propostes.
S’obre el període de votació de les propostes, en què poden participar totes les
persones a partir de 16 anys empadronades al municipi.
Les persones empadronades a Torroella de Montgrí podien votar 3 projectes de la
llista de 10 propostes finalistes de l'àmbit de Torroella de Montgrí, mentre que les
persones empadronades a l'Estartit podien votar 3 projectes, tant de l'Estartit com
de Torroella. L'Ajuntament destinava a inversió elegible per la ciutadania una partida
de 75.000 euros a Torroella i 25.000 de l'Estartit.

6. RECURSOS
Per portar a terme els Pressupostos Participatius es va comptar amb la tècnica municipal
de participació ciutadana, el suport de les empreses Idees (suport tècnic en el
desenvolupament del projecte) i Milgrams (eina tecnològica per al vot electrònic).

7. COMUNICACIÓ
Amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte a tota la ciutadania i de promoure la
participació en les diferents fases dels Pressupostos Participatius, es va dissenyar un
pla de comunicació, una imatge del projecte i una pàgina web.
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7. Fase 7. Retorn i seguiment dels projectes. Al finalitzar el període de votació, es
va convocar la Comissió de Seguiment per presentar el resultat de la votació i
establir com fer el seguiment del projecte guanyador. El seguiment és un dels
elements essencials del projecte, entenem que és imprescindible avaluar el disseny,
licitació i execució dels projectes per tal de donar validesa i credibilitat a tot el procés.
El govern municipal es compromet a executar els projectes guanyadors d’acord a la
partida d’inversions del pressupost participatiu del 2019, sempre i quan no superin
l’import previst en els Pressupostos Participatius.
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L’Ajuntament de Torroella torna a apostar per la innovació i les noves tecnologies i
per això es combina la votació online amb la votació presencial per arribar al màxim
nombre de població. Val a dir que l’Ajuntament ha fet un esforç extra per poder
disposar de la votació electrònica segura. D’aquesta manera es podia votar des de
qualsevol dispositiu mòbil.

RECOLLIDA
PROPOSTES
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FASES
DISSENY

ACCIONS COMUNICATIVES
Disseny de la imatge, cartell i tríptic informatiu 1
Presentacions del projecte a Comissió Informativa, Consells de Barri, equip de
govern i Comissió de Seguiment
Disseny de l’espai web dels pressupostos participatius dins la plana web de
l’Ajuntament
Identificació de missatges sobre els pressuposts participatius per començar a
informar indirectament del procés
Informar de l’inici del procés Pressupostos Participatius i de la recollida de
propostes
- Nota de premsa
- Presentació pública a Torroella i a l’Estartit (17 abril 2018)
- Espai pressupostos participatius a la web municipal
- Butlletí informatiu IM
- Xarxes socials. Facebook i twitter
- Cartells a equipaments + bústies per recollir propostes
- Distribució i enviament del díptic
- Mailing: Participants, entitats, comerciants, EMD, Regidors/es, treballadors
municipals, equipaments i locals municipals, restauració i hotelers, serveis
municipals (escoles, Oficina de Català), col·lectius (gent gran, joves, dones,
migrants).
Accions dinamitzadores per promoure la recollida de propostes
- Xarxes socials
- Accions amb col·lectius diversos (xerrada amb delegats IES, cursos de català,
altres)
- Presència a la diada de Sant Jordi i a la Fira Cuina i Salut

VALIDACIÓ,
DEBAT,
PRIORITZACIÓ
PROPOSTES

Comunicació de la Jornada participativa de priorització
- Notícia a la web de l’Ajuntament
- Xarxes socials. Facebook i twitter
- Cartells a equipaments
- Mailing

AVALUACIÓ
TÈCNICA

Accions comunicatives mitjançant xarxes socials per mantenir viu el projecte

VOTACIÓ

Informació sobre el procés de votació
- Web de l’Ajuntament (espai pressupostos participatius)
- Butlletí informatiu IM
- Xarxes socials. Facebook i twitter
- Cartells a equipaments
- Sessió oberta de retorn
- Mailing
- Díptic 2 (informació sobre els projectes seleccionats, import assignat a
cadascun d’ells, procés de votació).
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Informació sobre el procés de priorització de propostes
- Web de l’Ajuntament (espai pressupostos participatius)
- Xarxes socials. Facebook i twitter
- Mailing
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Informació sobre el procés de recollida de propostes
- Espai pressupostos participatius a la web municipal
- Xarxes socials. Facebook i twitter
- Mailing
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Accions dinamitzadores de vot presencial
- Xarxes socials
- Accions amb col·lectius diversos (xerrada amb delegats IES, cursos de català,
altres)
- Punts itinerants de votació (mercat,...)
PRESENTACIÓ
RESULTATS

Presentació dels resultats:
- Roda de premsa
- Notícia a la web de l’Ajuntament
- Butlletí informatiu IM
- Xarxes socials. Facebook i twitter
- Cartells a equipaments
- Mailing

8. RETORN
-

Retorn a la Comissió de Seguiment. Al finalitzar el període de votació, es va
convocar la comissió per presentar el resultat de la votació i establir com fer el
seguiment del projecte guanyador.
Retorn a la ciutadania. Publicació dels resultats a la web de l’Ajuntament.

9. CALENDARI

-

Fase 1. Disseny dels Pressupostos Participatius. Març-Abril 2018
Fase 2. Presentació de propostes. Del 19 d’abril al 10 de maig de 2018
Fase 3. Validació tècnica, debat i priorització de les propostes. 11 a 31 de maig de
2018
Fase 4. Informes tècnics i econòmics de les propostes. Juny-Setembre de 2018
Fase 5. Votació. Octubre de 2018
Fase 6. Avaluació dels resultats. Octubre-Novembre 2018
Fase 7. Execució de les propostes i seguiment. 2019

10. PRESSUPOST
Pressupost de despeses
Cost brut plaça de tècnica de participació ciutadana (6
mesos – 50%)
Disseny imatge del procés (cartells, banners, anuncis,
díptics, etc.)
Impressió de material de difusió (cartells, díptics, ...)

Euros
19.715 €
598,95 €
907,50 €
5
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-
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Els pressupostos participatius es van portar a terme entre els mesos de març i
novembre de l’any 2018. Concretament:

631,87 €
2.843,50 €
2.964,50 €
27.661,32 €

Pressupost d’ingressos
Finançament propi
Subvenció Diputació de Girona
Total ingressos

Euros
23.711,16 €
3.950,16 €
27.661,32 €
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Repartiment, casa per casa, dels material de difusió (díptics)
Suport i assessorament pressupostos participatius
Plataforma de vot electrònic
Total despeses

11. AVALUACIÓ

Regular els romanents del pressupost a la Guia dels Pressupostos Participatiu
Es planteja la necessitat de regular aquest aspecte a la Guia dels Pressupostos
Participatius. Es proposa incorporar el següent punt: “En cas que hi hagi un
romanent, és a dir, que la o les propostes guanyadores no esgotin l’import dels
pressupostos participatius, la Comissió de Seguiment té la potestat de decidir en
quina proposta del llistat s’inverteixen els diners sobrants”



Canviar el sistema de votació
Es decideix que en properes edicions els veïns i veïnes disposaran de 3 vots que
podran distribuir en qualsevol proposta (ja sigui de l’àmbit territorial de Torroella de
Montgrí com de l’Estartit). Tanmateix es decideix mantenir la diferenciació de les
propostes segons territori.



Fer coincidir la votació amb la Fira de Sant Andreu
Amb l’objectiu d’incrementar el nombre de vots, es proposa fer coincidir la votació
dels Pressupostos Participatius amb la Fira de Sant Andreu que se celebra el darrer
cap de setmana de novembre. Això pot implicar desplaçar el calendari de les
diferents fases del projecte.
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El projecte s’ha valorat amb la Comissió de Seguiment (sessió de treball) i amb l’equip
tècnic. Aquesta segona experiència de pressupostos participatius s'ha tancat amb un
molt bon balanç, ja que hi han votat 858 persones, xifra que representa el 8,94% dels
empadronats majors de 16 anys. Si ho comparem amb l’edició anterior, hi ha hagut un
increment de 89 vots (l’any 2017 van votar 769 persones i enguany han votat 858). En
relació al perfil de participants a la votació s’observa una major participació al nucli de
Torroella de Montgrí que a l’Estartit, hi ha una major participació femenina, una quarta
part de les persones que han votat als pressupostos participatius tenen entre 40 i 49
anys.
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Reflexions:
- Valorar la possibilitat que els pressupostos participatius siguin bianuals. Això
permetria obrir un debat més intens per recollir propostes.
- Organitzar sessions de suport i reflexió prèvies per recollir propostes. Més treball
previ. Intentar obtenir propostes compartides entre ciutadans i entitats.
- Donar visibilitat als projectes executats en el marc dels pressupostos participatius

