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MEMÒRIA RESUM PROJECTE: DISSENY I IMPLEMENTACIÓ D’UN PROCÉS
DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS A CASTELLÓ D’EMPÚRIES ‘18.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1248769 JF9LJ-I17TG-69RNP B6733E465377AFF7668A823BD996FFE77053CF88) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

INTRODUCCIÓ
L’equip de Govern de Castelló d’Empúries lidera l’impuls de la Participació Ciutadana al municipi
i dins del seu pla de govern existia el compromís de tirar endavant el primer Pressupost
Participatiu al municipi de Castelló d’Empúries. Fruit d’aquest Compromís amb la ciutadania es
va engegar el projecte i es va decidir posar a decisió de la ciutadania fins a
inversions. L’objectiu: implicar la ciutadania a la presa de decisions.

125.000 € en

- FASES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
Presentació: Definició del procés
Fase 1. Campanya informativa i presentació de propostes
Fase 2. Validació de les propostes
Fase 3. Debat i priorització (Fòrum)
Fase 4. Votació de les propostes
Fase 5. Execució

Calendari

Oct 17

Presentació
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Execució

31

Nov
17

Des
17

Gen 18

Feb 18

Març 18

Abril 18

del 19

al 6

Abril a
desembre
18

Fins al 19
6
Actual

Presentació del procés.
En data 31 d’octubre de 2017 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 19 de novembre de 2017 els ciutadans del municipi van poder fer les propostes
mitjançant dues vies, una telemàtica a la web www.tutriescastello.cat i l’altre presencialment

dipositant la butlleta de les propostes als punts habilitats en el municipi.
Per fer-ne difusió es reparteixen 10.000 butlletes al municipi, es crea una web
específica del projecte www.tutriescastello.cat, es pengen notícies a la web del
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municipi, es fan notes de premsa, es realitza Publicitat a Facebook Ads, es dinamitzen
les xarxes socials (Facebook i Twitter), es pengen cartells, lones i mupis a punts de tot
el municipi.
La recollida de propostes va ser un èxit, aconseguint l’aportació de més de 600 propostes
per part dels ciutadans.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1248769 JF9LJ-I17TG-69RNP B6733E465377AFF7668A823BD996FFE77053CF88) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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FASE 2
En aquesta fase les propostes són valorades i quantificades 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 125.000 €.
Aquesta fase es fa efectuar a partir del 20 de novembre i els mesos de desembre i gener. En
total van passar el tall un total de 48 propostes vàlides.
Es pot consultar el llistat del total de propostes validades i desestimades i la seva justificació al
web www.tutriescastello.cat
*Comissió tècnica del Pressupost Participatiu.
Està formada per personal tècnic de participació, l’Alcalde i regidora de participació ciutadana (grup
motor) 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 6 de febrer de 2018,
obert a tothom, es debat, es prioritza i s’escull les 20 propostes finalistes que aniran a votació
popular en la fase 4.
Valoració: Cal destacar que aquesta fase estava prevista en un inici realitzar-la el 21 de
desembre de 2017 però la convocatòria d’eleccions a la Generalitat de Catalunya es va obligar
a canviar la data, la qual cosa també ens va ser favorable, ja que la fase de valoració de la
Comissió tècnica va coincidir amb les festes de nadal i les reunions es van allargar més temps.

Les 20 propostes que es duen a votació popular (FASE 4), després de la realització de les
esmentades fases del procés, són les següents:
1. Instal·lar 5 fonts per beure aigua a les següents zones verdes d’Empuriabrava: Alberes Cial, Pení,
Trabuc (2) i Pla de Roses. 9.000€
2. Col·locar miralls (de suport visual a activitats de dansa, gimnàstica, etc... a l’equipament del Casal
Cívic. 4.000€
3. Impulsar un tram de carril bici dins el terme municipal. 20.000€
4. Arranjar el camp de futbol del barri El Temple de Castelló. 15.000€
5. Instal·lar 10 bancs al camí de sorra (camí de la Muga) entre Castelló i Empuriabrava.
10.000€
6. Col·locar 3 fonts públiques per beure aigua a les zones verdes de Castelló d’El Temple i El Cau, i a la
zona de La Llotja. 5.400€
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7. Habilitar aparcaments per a bicicletes als patis de les escoles. 4.000€
8. Refer els tancaments de l’equipament de la Sala Polivalent. 85.000€
9. Col·locar un cartell al paller d’en Malino que indiqui “Mirador sobre el Rec del Molí”. 3.800€
10. Instal·lar seients a la plaça dels Homes. 1.500€
11. Instal·lar una tirolina al passeig de les Oques. 15.000€
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1248769 JF9LJ-I17TG-69RNP B6733E465377AFF7668A823BD996FFE77053CF88) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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12. Habilitar un parc infantil a la zona del Trabuc. 24.000€
13. Instal·lar un porxo a l’escola El Bruel. 15.200€
14. Col·locar 5 bancs per a seure en el tram comprès entre la Residència Toribi Duran i el centre del
poble. 3.000€
15. Posar en valor la Roureda existent al Puigmal E-1. 15.000€
16. Fer accessibles totes les voreres del carrer Rentador. 7.200€
17. Adequar el parc del Trabuc fent-hi una zona de pícnic i un parc infantil. 40.000€
18. Habilitar tots els vestuaris necessaris de la Sala Polivalent. 80.000€
19. Construir un skatepark a Empuriabrava. 35.000€
20. Instal·lar una font per beure aigua a la pista d’skate de Castelló d’Empúries. 3.000€

FASE 4 Votació popular final
En aquesta fase els 20 projectes finalistes seran sotmesos a votació ciutadana. El període de
votació començarà el 19 de març i acabarà el 6 d’abril (ambdós inclosos).
La votació es podrà exercir de manera telemàtica i també s’estableixen punts de votació a
diversos llocs del municipi, on es podrà votar telemàticament per tothom qui no disposi
d’internet o tingui dificultats per fer-ho.
7 Punts de votació telemàtica repartits pel municipi:
•
•
•
•
•
•
•

OMAC de l’Ajuntament
Biblioteca Municipal
Oficina de Turisme de Castelló
Centre Emprèn
OMAC d’Empuriabrava
Casal Cívic (horari de tarda)
Espai Jove “El Centro”

Té dret a vot tota la ciutadania a partir de 16 anys empadronada a Castelló d'Empúries. Un
cens aproximat de 9.000 persones.
La votació es realitza mitjançant una eina electrònica que comptabilitzarà els vots. Es podrà
votar de forma presencial i de manera telemàtica a través del web www.tutriescastello.cat
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.
Per la campanya de votació és important la comunicació, en aquest sentit es reparteixen un
total de 15.000 fulletons informatius pel municipi per difondre i impulsar aquesta fase

Pressupost Participatiu 2018 – Ajuntament de Castelló d’Empúries

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Memòria: Memòria Subvencionar Disseny i implementació d'un procés
de Pressupostos Participatius a Castelló d'Empúries

num Anotació: 1-2018-017503-2, Data d'entrada: 18/10/2018 10:18:00, Núm. expedient: 7026,
Codi Classificació: X020200, Any expedient: 2017
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Codi per a validació: JF9LJ-I17TG-69RNP
Pàgina 4 de 5

4

de votació i es porten a terme diverses campanyes informatives als mitjans de comunicació i
campanyes de difusió a les xarxes socials (sobretot Facebook Ads), es penjaran pancartes i
lones a diversos punts del municipi amb una paraula destacada: VOTA! per tal d’incentivar el
màxim la votació per part dels ciutadans.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1248769 JF9LJ-I17TG-69RNP B6733E465377AFF7668A823BD996FFE77053CF88) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

Un cop hagi finalitzat el període de votació, es reunirà la Comissió tècnica i s’escollirà les
propostes més votades fins a esgotar el límit de 125.000 € del pressupost assignat, passant a la
fase d’execució el nombre de propostes que ho permeti l’esmentat pressupost.
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.

Resultats votació final (presentats en roda de premsa per la Regidora i l’Alcalde)
Propostes vàlides sotmeses a votació: 20
Vots emesos de suport a les propostes: 1.358
Nombre de persones amb dret a vot (cens): 9.031
Nombre de persones que han exercit el seu vot: 499
Percentatge de participació: 5,53%
Període de votació establert: del 19 de març al 6 d’abril (ambdós inclosos)
Quantitat sotmesa a decisió ciutadana: 125.000€
TITOL DE L’ACTUACIÓ

+ VOTS

COST
ESTIMAT

1. Adequar el parc del Trabuc fent-hi una zona de pícnic i un parc
infantil

162

40.000€

2. Impulsar un tram de carril bici dins el terme municipal

127

20.000€

3. Instal·lar un porxo a l’escola El Bruel

110

15.200€

4. Construir un skatepark a Empuriabrava

106

35.000€

5. Instal·lar una tirolina al passeig de les Oques

104

15.000€

6. Fer accessibles totes les voreres del carrer Rentador

84

7.200€

7. Instal·lar 5 fonts per beure aigua a les següents zones verdes
d’Empuriabrava: Alberes Cial, Pení, Trabuc (2) i Pla de Roses

81

9.000€

8. Instal·lar 10 bancs al camí de sorra (camí de la Muga) entre Castelló i
Empuriabrava

80

10.000€

9. Arranjar el camp de futbol del barri El Temple de Castelló

71

15.000€

10. Instal·lar una font per beure aigua a la pista d’skate de Castelló d’Empúries

54

3.000€

11. Habilitar tots els vestuaris necessaris de la Sala Polivalent

51

80.000€

12. Instal·lar seients a la plaça dels Homes

48

1.500€

13. Habilitar aparcaments per a bicicletes als patis de les escoles

48

4.000€

14. Refer els tancaments de l’equipament de la Sala Polivalent

43

85.000€

15. Col·locar 5 bancs per a seure en el tram comprès entre la Residència Toribi
Duran i el centre del poble

43

3.000€
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16. Col·locar 3 fonts públiques per beure aigua a les zones verdes de Castelló
d’El Temple i El Cau, i a la zona de La Llotja

39

5.400€

17. Col·locar miralls (de suport visual per activitats de dansa, gimnàstica, etc…)
a l’equipament del Casal Cívic

38

4.000€

18. Habilitar un parc infantil a la zona del Trabuc

36

24.000€

19. Posar en valor la Roureda existent al Puigmal E-1

28

15.000€

20. Col·locar un cartell al paller d’en Malino que indiqui “Mirador sobre el Rec
del Molí”

5

3.800€

Les cinc primeres actuacions són les més votades i segons el cost estimat sumen 125.200
€. Aquestes cinc actuacions són les que es desenvoluparan amb la partida del pressupost
municipal que s’havia reservat pels resultats d’aquest procés participatiu i que ascendia a
125.000 euros. Amb aquests resultats es passarà a la FASE 5 del Pressupost Participatiu que és
l’Execució de les propostes.

- PRESSUPOST
El procés va començar l’octubre de 2017 i la fase de votació va finalitzar l’abril de 2018. El cost
total amb iva inclòs ha estat de 13.105,57 €

- VALORACIÓ / AVALUACIÓ
Es valora molt positivament la primera edició del Pressupost Participatiu a Castelló d’Empúries,
tant pel nombre de propostes rebudes com pel nombre de participació en la votació final. Cal
tenir en compte la complexitat del municipi amb dos nuclis molt diferenciats (Castelló
d’Empúries i Empuriabrava), tant geogràficament, com socialment.
Cal destacar que és la primera experiència d’un procés d’aquestes característiques en la qual els
ciutadans poden incidir directament en la presa de decisions de les inversions que s’han de dur
a terme al municipi.
S’està realitzant en aquests moments (octubre 2018) la 2ª edició del pressupost participatiu amb
la voluntat de millorar la comunicació del procés, el repartiment dels fulletons de forma més
efectiva, aconseguir arribar a diversos nuclis de la població i també aconseguir recollir un
nombre major de propostes vàlides.
També un dels punts importants serà el d’anar informant la ciutadania de l’evolució de
l’execució dels projectes finalistes del Pressupost Participatiu 2018. En aquest sentit, un dels
punts a millorar serà el seguiment d’aquestes propostes, establint reunions de seguiment amb
tècnics i si s’escau amb la ciutadania involucrada en les propostes.
Per últim, al final del Pressupost Participatiu serà útil establir un període d’avaluació conjunta
del procés, amb tots els actors i agents, per copsar la percepció tant interna com externa, i
establir possibles canvis, modificacions i millores.

(Es pot visualitzar vídeo resum a Youtube a: https://youtu.be/1EQVmF2bRec )
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