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NOM DEL PROCÈS:  

PRESSUPOST PARTICIPAT i TAULES D'INTERÈS 
LOCAL 

Objectiu del procés:  

Seguir apropant la presa de decisions consensuades a la ciutadania i establir espais 
de diàleg entre ciutadania i govern.  

L’Ajuntament de Celrà té una forta voluntat d’acostar la presa de decisions a la 
ciutadania i implicar a aquesta en el desenvolupament estratègic del poble. 

Descripció: 

Des de 2016 disposem d'una APP de Participació Ciutadana, “Que ningú parli per 

tu” i al 2018 es va catapultar obtenint nombroses propostes ciutadanes, que el 

2019 han quedat aturades per què el pressupost estava destinat a tirar endavant 

projectes estratègics com són el carril-bici i el Centre d’Interpretació de la Torre 
Desvern (projectes votats prèviament durant el 2017-2018). 

Aquest projecte pretén ser participatiu i participat per la ciutadania, des de baix cap 

amunt, bottom-up, transversal i intergeneracional, sota la tutela de l’Ajuntament i 

l’acompanyament d’algun expert en participació ciutadana, amb la finalitat 
d’augmentar el nombre de persones participants. 

Durant el 2020-2021 l'Ajuntament ha decidit reactivar el procés participatiu dels 

Pressupostos Participats, i iniciar la creació d’un espai com són les “Taules d’Interès 

Local” en la que es planteja una finestra oberta per a la ciutadania per parlar sobre 

el futur de Celrà en diferents temes, per exemple Urbanisme, Cultura, Educació (ja 
ho fem amb el Educació 360), Esports, etc. 

 

 

 



3 

 

Metodologia:  

Primera fase: Disseny i Comunicació de la nova campanya del Pressupost 

participat. 

Treball tècnic coordinat amb la regidora i expert/a en comunicació i participació. 

Segona fase: Recollida de propostes 

Un cop dissenyat cal fomentar la participación ciutadana, facilitant  la seva 

intervenció a través de l’app “Que ningú parli per tu”. A me´s de celebrar sessions 

presencials per aquells colectius que no tenen accés a les tecnologies (gent gran i 
nouvinguts)  

Tercera fase: Filtratge primer de les propostes més votades 

Treball tècnic del personal del consistori de valoració de les propostes, on es té en 

compte la idoneïtat, conveniència,  pressupost i temporalitat. Un cop fet aquesta 

fase es fa un retorn a la ciutadania de si la seva proposta passa a la següent ronda 
o bé si és descartada (amb raonament tècnic inclòs). 

Quarta fase: Votació final de les propostes finalistes 

Fase de votació final per part de la ciutadania, per tal de prioritzar les propostes. 

Cinquena fase: Cada 2 mesos es proposa establir 1 taula d'Interès Local, 

on l'equip de govern i la ciutadania de Celrà es trobin per parlar de temes 
concrets actuals i de futur al voltant del desenvolupament del municipi. 

Primerament s’haurà de dissenyar tècnicament  i marcar les prioritats dels temes a 

tractar. 

Sisena fase: Recull documental de les propostes i temes tractats durant les 
Taules d'Interès Local 

Aprofitant l’App “Que ningú parli per tu” es farà recull documental de les sessions  
per tal de fer pública la informació recollida. 

 

Recursos:  

 

Tenim el suport tecnològic de l'App "Que ningú parli per tu. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.milgrams.

CelraParticipa 

 

Veiem l’app com una eina eficaç per implementar i cultivar la 

democràcia participativa, on la ciutadania està al centre de la 

participació i acostar-los la presa de decisions públiques del 

municipi. És una app potent i útil que resol la necessitat 

constant d’interpel·lar a la ciutadania, Si el que volem és que 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.milgrams.CelraParticipa
https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.milgrams.CelraParticipa
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els ciutadans decideixin sobre aquestes i altres moltes qüestions que segur que 

aniran sortint, llavors no podem pensar en un únic moment, sinó en un procés de 

construcció col·lectiva d’un projecte, i s’ha d’organitzar de manera que això sigui 

possible. 

 

 

 

Comunicació: 

Xarxes socials: Facebook (Ajuntament de Celrà i Ràdio Celrà) 

Twitter (Ajuntament de Celrà i Ràdio Celrà) 

Instagram (Ajuntament de Celrà i Ràdio Celrà) 

Web municipal www.celra.cat   i participa.celra.cat  

APP “Que ningú parli per tu” 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.milgrams.CelraParticipa 

Bustiatge, pòsters i agenda municipal. 

 

Pressupost:  

 

Pressupost participat     3.150 euros 

Taules d’Interès Local    3.500 euros 

Cost tècnic municipal    4.500 euros 

Total:        11.150 euros 

 

Seguiment i avaluació:  

Els processos participatius impliquen un grau afegit de responsabilitat en termes de 

transparència. Recolzem el disseny de models de seguiment de les propostes fetes 
al llarg del procés participatiu, així com vetllar per la comunicació institucional.  

Caldrà utilitzar els canals indicats a l’apartat de comunicació i afegir-hi 

eines tradicionals com trucades telefòniques i emails i whatsapp perquè 

cap agent es quedi fora i tothom es senti partícip. 

Indicadors: 

- número de persones que assisteixin a les reunions de presentació 

- núm. de grups de treball 

- núm. de persones assistents a la presentació final 

http://www.celra.cat/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.milgrams.CelraParticipa
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- núm. de persones donades d'alta com a noves usuàries de l’app 

- núm. persones que votin i participin. 
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 ENTITATS DE CELRÀ  

  

     

 
ENTITATS CULTURALS 

  

     

 
Entitat 

Persona de 

contacte 
Adreça 

 
Coro Rociero de Celrà 

P.Triguero / O.Molina 

/ C.Fernández / 

L.Dominguez  

C/ Doctor Romagos, 

nº25 

 
Connexió Papyrus Ester Travé 

Crta. de Juià (Piscines 

Municipals) 

 
Associació Pastorets de Celrà Josep Ponsatí C/ Cabanya, nº95 

 
Cineclub 2001 Jaume Banti C/ Major, nº 24 

 
Comissió de Festes la Gresca Josep Amores Crta. De Juià, nº46 

 
Associació Pessebre Vivent de Celrà Josep Camps Crta. De Juià, nº46 

 
Toc de Teatre Josep Mir Crta. De Juià, nº46 

 
Agrupació Sardanista Celrà Josep Amores C/ Cabanya nº1 

 
Comissió de Reis de Celrà Josep Amores Crta. De Juià, nº46 

 
Taller d'Història de Celrà Montse Morales Ronda de Baix, nº16 

 
Taula Oberta Celrà Quim Paredes 

C/ Narcís Monturiol, 

nº16 

 

Comissió Festes de la Carretera 

Palamós 
Jaume Serra Crta. Palamós, nº59 

 
Coral Amics Cantaires de Celrà Delfí Brunsoms C/ La Fàbrica nº1 

 
Celrà s'Engalana Mª Àngels Valentí Mas Serra, nº5 

 
Cuiners i Cuineres Solidaris Joan Mercader - 

 
Amics de Ràdio Celrà Jaume Banti Crta. De Juià nº46 

 
Agrupació de Defensa Forestal Lluís Cornellà   

 
Associació Cultural La Llera del Ter     

 

Comissió de Festes del Barri de St. 

Feliu 
Josep Colomer C/ Sant Feliu, nº6 

 
Grup Vocal Season Mariona Carolà Crta. De Juià, nº11 

 
Coral Infantil 3x3 Mariona Carolà Crta. De Juià, nº11 

 
Associació de Veïns La Fàbrica Rafael Cordones Crta. de la Fàbrica 

 
Amics de la Torre Desvern Narcís Verdaguer Carrer Ronda, nº12 

 
L'Animal a l'Esquena María Muñoz Mas Espolla S/N 

 
La Faktoria d'Arts Escèniques Pere Bussé    

 
Associació de Comerciants de Celrà     

 
Galanthus Sergi Garcia Crta de Juià, nº46 

 

Societat de Caçadors de les 

Gavarres 
    

 
LABFàbrica     

 
Acció Cultural     

 
Celrà entre tots     

 
Coordinadora Festes de Celrà      
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ENTITATS SOCIALS 

     

 
Entitat 

Persona de 

contacte 
Adreça 

 
Casal d'Avis Can Ponac Josep Amores C/ La Fàbrica nº31 

 
Donadors de Sang  Dolors Martí C/Muralla, nº5 

 
Associació Juvenil Esplai de Celrà Eva Fossas Crta. De Juià nº88 

 
L'Armari Jordi Artigal Crta. De Juià nº88 

     

     

 
ENTITATS ESPORTIVES 

  

     

 
Entitat 

Persona de 

contacte 
Adreça 

 
Tokadisc (Ultimate Frisbee) Miquel Cerro 

C/ Pins d'en Ros 

(Pavelló Esportiu) 

 
Club Patinatge l'Aulet Celrà Pere Comas 

C/ Pins d'en Ros 

(Pavelló Esportiu) 

 
Club Tennis Celrà Javier Ferreiro 

C/ Pins d'en Ros 

(Pavelló Esportiu) 

 
Club Esportiu Joventut Celrà Elisabet Taberner 

C/ Pins d'en Ros 

(Pavelló Esportiu) 

 
Club Petanca Celrà Jose Suárez 

C/ Pins d'en Ros 

(Pavelló Esportiu) 

 
U.C.E Celrà Teodoro Cerezo 

C/ Pins d'en Ros 

(Pavelló Esportiu) 

 
Centre Excursionista de Celrà     

 
Penya Barcelonista de Celrà Montse Carré C/ Major, 26 1r pis. 

     

 
ENTITATS EDUCATIVES 

  

 
Entitat 

Persona de 

contacte 
Adreça 

    

 
AMPA de l'Escola l'Aulet   Crta. De Juià nº106 

 
AMPA de l'Escola Les Falgueres   C/ Països Catalans s/n 

 
AMIPA de l'IES de Celrà   C/ Països Catalans s/n 

 
AMIPA Escola Bressol Gínjols   C/ Canigó, nº5 

 
AMIPA Escola Bressol Trapelles   C/ Germans Sàbat 

 

Sindicat d'Estudiants Països 

Catalans 
    

 
Esmou Associació  Neus Canalias 

     
 


