Memòria resum projecte:
Pressupost Participatiu 20/21

1. Introducció
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries té en una de les seves prioritats municipals facilitar que la
seva ciutadania participi i intervingui en la presa de decisions del municipi. En aquest sentit, el
Departament de Participació Ciutadana juntament amb el govern municipal impulsa, per tercer
cop, una experiència de Pressupostos Participatius.
Amb aquest projecte els ciutadans i ciutadanes poden proposar, debatre i decidir el destí
de 400.000 € de la partida d’inversions* pel pressupost del 2020 (200.000 €) i 2021 (200.000
€). La partida d’inversions permet desenvolupar actuacions que poden incidir sobre l’espai públic,
l’urbanisme, els equipaments, el medi ambient, l’habitatge, l’educació, la cultura, la mobilitat,
etc…
El procés de Pressupost Participatiu té diverses fases de treball que ja s’han portat a terme i que
seguidament en farem una breu descripció.
Cal destacar que el procés ha rebut una subvenció per part de la Diputació

de Girona.

2. Fases realitzades
Presentació: Definició del procés i obertura de la Fase 1.
Fase 1. Campanya informativa i període de presentació de propostes.
Fase 2. Validació de les propostes (Comissió Tècnica)
1
© Departament de Participació Ciutadana. Ajuntament de Castelló d’Empúries

Fase 3. Debat i priorització (Fòrum Ciutadà de priorització)
Fase 4. Quantificació de les 20 propostes seleccionades (Comissió Tècnica)
Fase 5. Votació de les propostes (actual)
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Presentació del procés.
En data 30 de gener de 2020 es va fer la presentació oficial del procés a la Sala Gòtica de
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, on es va informar la ciutadania sobre la metodologia i el
funcionament del projecte.

FASE 1
Fins al 25 de febrer 2020 tots els ciutadans del municipi van poder fer les propostes mitjançant

www.tutriescastello.cat , una altra,
presencialment dipositant la butlleta de les propostes als 7 punts habilitats en el municipi
i una altra opció que ha estat novetat aquest any, han estat les parades que s’han
col.locat al mercat, tant de Castelló d’Empúries com d’Empuriabrava, on s’ha informat
tres vies,

una telemàtica a la web

als ciutadans del procés, i a més, aquests han pogut presentar les seves propostes.
En aquesta fase es van repartir 14.000 fulletons informatius i butlleta de recollida de propostes.
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La recollida de propostes va ser un èxit, aconseguint el recull de 695
dels ciutadans.

propostes per part

FASE 2
En aquesta fase les propostes són valorades per la Comissió tècnica del Pressupost Participatiu* i
són validades aquelles propostes que tècnicament siguin viables, siguin considerades inversions i
no superin el pressupost fixat de 200.000 € per cadascun dels anys 2020 i 2021.
Aquesta fase es fa efectuar a partir del 26 de febrer i es va allargar els mesos de març fins a juny
degut també a les circumstàncies sobrevingudes del Covid-19.
En total van passar el tall un total

de 77 propostes vàlides.

Es va elaborar un document amb les propostes vàlides i desestimades, amb un codi justificatiu del
raonament de la desestimació. Aquest document es pot consultar al web www.tutriescastello.cat
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*Comissió tècnica del Pressupost Participatiu.
Està formada per personal tècnic de participació, l’Alcalde i regidora de participació ciutadana i personal tècnic municipal de les
àrees de l’Ajuntament relacionades amb les propostes i és l’encarregada d’avaluar i validar les propostes presentades pels
criteris definits.

FASE 3
En aquesta fase, a partir de la realització del Fòrum ciutadà el passat 22 de juliol de 2020, obert a
tothom, es debat, es prioritza i s’escull
votació popular en la fase 5.

les 20 propostes finalistes que aniran a

FASE 4
Es torna a reunir la Comissió tècnica del Pressupot Participatiu per
procedir a l’estudi econòmic per a concretar el cost de cadascuna de
les 20 propostes finalistes. Aquestes reunions s’allarguen els mesos
d’agost i setembre.
Finalment, Les 20 propostes que es duen a votació popular (FASE 5),
després de la realització de les esmentades fases del procés, són les següents:
20 PROPOSTES FINALISTES

Aprox €

1. Impulsar un tram de carril bici al municipi.

30.000

2. Crear dues zones de pipi-cans, una a Castelló i l’altra a Empuriabrava.

20.000

3. Habilitar el camp del costat de la llar d’infants com a zona esportiva. (camp de futbol, pista a
l’aire lliure...).

20.000

4. Habilitar una pista de pàdel al municipi.

95.000

5. Instal·lació de senyals altes i lluminoses abans d’arribar als passos de vianants. Seria suficient un
senyal, amb l’alimentació d’una mini placa fotovoltaica a sobre, perquè estigui encesa de nit. És una
opció ECO de baix manteniment, inverteix en el planeta i, a més, és una inversió en seguretat viària.

Fins a 200.000

6. Adaptar els passos de vianants amb la finalitat d’eliminar barreres arquitectòniques.

Fins a 200.000

7. Millorar el parc de davant de l'Escola Ruiz Amado.

20.000

8. Acabar els vestidors de la Sala Polivalent.

90.000

9. Col·locar fanals des de la rotonda de Can Francesc fins a la rotonda d’en Casademont, i des d’en
Casademont a la baixada de la urbanització Hort d’en Negre.

52.000

10. Ampliació de les instal.lacions del consultori mèdic d’Empuriabrava.
11. Millorar les voreres dels carrers del municipi

200.000
Fins a 200.000

12. Potenciar l’increïble entorn del "Rec de Molí" entre la Farinera i el Pont de la Mercè, amb un
camí per a vianants i segregat de vehicles (per exemple fent una plataforma elevada de ferro entre
el camí i el rec).

200.000

13. Posar el tòtem corresponent i il.luminar totes les escultures que sigui possible d’Empuriabrava
per fer-les visibles dia i nit.

73.000

14. Habilitar més punts wifi gratuïts al municipi.

15.000
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15. Soterrar, en una zona a determinar, el cablejat de l'enllumenat públic.
16. Supressió de les barreres arquitectòniques al centre històric

40.000
Fins a 200.000

17. Instal·lació d’una zona de parc infantil al centre històric de Castelló.

50.000

18. Reconstruir la defensa de l’arc del mig del pont vell - banda Vilanova.

150.000

19. Construcció d’un parc infantil inclusiu adaptat a la diversitat funcional, on tots els nens i nenes
puguin jugar junts. On tots els nens/es amb diferents capacitats puguin compartir un espai de joc
comú.

30.000

20. Habilitar un gimnàs municipal dins del pavelló municipal.

25.000

3 - Fase de votació popular final.
FASE 5.
En aquesta fase els 20 projectes finalistes seran sotmesos a votació ciutadana. El període de

votació començarà el 19 d’octubre i acabarà el 8 de novembre
(ambdós inclosos).
La

votació

es

podrà

exercir

de

3

Telemàtica a la web
establert punts de votació

formes:

www.tutriescastello.cat També s’han
presencial a diversos llocs del municipi, on es podrà votar telemàticament per tothom qui no
disposi d’internet o tingui dificultats per fer-ho.

4 Punts de votació telemàtica repartits pel municipi:
•
•
•
•

Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament (laborables de 9 a 14h)
Espai Jove “El Centro”(laborables de 9 a 13h / 16 a 19h. Dijous només matins)
Centre Emprèn (laborables de 9 a 14h)
Casal Cívic Empuriabrava (laborables de 15 a 19h)

NOVETAT: es podrà votar a les parades del mercat que hi haurà el dimarts 27
d’octubre a Castelló i el dissabte 31 d’octubre a Empuriabrava.

16 anys empadronada a Castelló
d'Empúries. Un cens aproximat de 9.600 persones.
Té dret a vot tota la ciutadania major de

Caldrà la identificació del DNI o NIE i de la data de naixement per a procedir a la votació. Cada
ciutadà podrà votar fins a un

màxim de tres propostes.

Es repartiran un total de 14.000 fulletons informatius pel municipi per difondre i
impulsar aquesta fase de votació i es durant a terme diverses campayes informatives als mitjans
de comunicació, a les XXSS, i campanyes de difusió, per tal d’incentivar el màxim la votació per
part dels ciutadans.
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4 - Fases posteriors.
Un cop hagi finalitzat el període de votació, es reunirà la Comissió tècnica i s’escollirà les propostes

fins a esgotar el límit de 400.000 €, que
corresponen a 200.000 a l’any 2020 i 200.000 l’any 2021.

per ordre de més votades

En el supòsit que hi hagi alguna proposta que faci sobrepassar el topall esmentat per una quantitat
mínima o bé aquesta tingui molts suports, l’equip de govern podrà valorar la seva execució afegint
la quantitat que faci falta per a la seva realització.
Posteriorment, es farà públic els resultats de la votació a la ciutadania, pels mitjans de
comunicació, XXSS, mailing, i mitjans públics.
La darrera fase serà la de començar per part de les àrees competents, les gestions per a l’execució
de les propostes més votades i s’anirà informant puntualment del seu desenvolupament pels
mitjans de comunicació i per la web www.castello.cat/participacio-ciutadana
Així mateix, es realitzarà una avaluació final del procés per analitzar el seu desenvolupament i plantejar
canvis i millores.

**************
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