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Presentació 
 

Els Pressupostos Participatius de Torroella de Montgrí – l’Estartit són un compromís 

de mandat de l’actual equip de govern. Hi ha la voluntat política d’obrir espais 
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participatius per debatre i prioritzar polítiques públiques. S’aposta per la transparència, 

la participació i la col•laboració entre el consistori i la ciutadania. 

 

Cal tenir en compte que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí té una llarga tradició 

participativa; des de fa més de 10 anys compta amb una àrea de participació 

ciutadana amb personal tècnic especialitzat en aquesta matèria.   

 

En els darrers dos anys l’Ajuntament ha desenvolupat diversos processos 

participatius, entre els quals destaquen el quadern de debat familiar o el procés 

participatiu vinculat al Pla de Mobilitat. De fet, el quadern de debat familiar va ser 

un projecte embrionari dels actuals Pressupostos Participatius. Amb el quadern, la 

ciutadania havia de prioritzar cinc projectes municipals proposats per l’equip de 

govern. Amb els Pressupostos Participatius es fa un pas més i s’obre el debat a tota la 

ciutadania i al disseny de polítiques globals.  

 

L’Ajuntament també disposa d’espais estables de participació territorials i 

sectorials. Concretament hi ha cinc Consells de Barri i sis consells sectorials. 

Recentment s’han constituït el Consell Municipal de Salut i el Consell Municipal 

d’Esports. Els consells de barri són òrgans de participació ciutadana consultius, per 

rebre opinions i propostes dels ciutadans respecte del funcionament del barri. Aquest 

any els consells de barri han format part dels Pressupostos Participats.  

 

L’àrea de Participació Ciutadana de l’ajuntament ha adquirit l’encàrrec d’endegar el 

procés participatiu vinculat als Pressupostos Participatius i compta amb la 

col·laboració d’una empresa externa (Idees). Tot i que és un projecte liderat per 

l’àrea de participació ciutadana, s’implicaran altres àrees de l’ajuntament en 

diferents moments del procés (secretaria, intervenció, serveis tècnics, brigada 

municipal o policia municipal). 

 

En el present informe s’expliquen els objectius del projecte, la metodologia emprada i 

el pla de treball realitzat fins a data juny 2017.   
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1. Justificació i objectius 
 

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí inicia un procés participatiu innovador, 

vinculat al pressupost municipal mitjançant el qual la ciutadania debatrà i decidirà a 

què van destinats una part dels recursos públics.  

 

Amb els Pressupostos Participatius els ajuntaments fan partícips els veïns i veïnes 

del desenvolupament del municipi, proposant que decideixin on invertir una part del 

pressupost municipal. Ara bé, els pressupostos participatius van més enllà de decidir 

on invertir una part del pressupost municipal sinó que parlen de nous espais de 

participació, d’aprofundiment democràtic a la vida local; de la participació ciutadana en 

els assumptes públics. 

 

Què aporten?  

 

- Generen major transparència i eficiència en la gestió municipal  ja que la 

ciutadania decideix en què gastar els seus impostos. 

- Comporten una major comunicació entre l’administració i la ciutadania  

- Fomenten la solidaritat i la construcció de propostes col·lectives ja que tots 

els veïns poden conèixer i dialogar sobre els problemes i les demandes de la resta 

de persones i acabar prioritzant les que consideren més beneficioses per l’interès 

col·lectiu. 

 

És un projecte que apropa la gestió municipal a la ciutadania i té una important 

vessant pedagògica i d’aprenentatge per part de tothom. En definitiva, s’obre el 

debat dels assumptes públics als seus protagonistes, els ciutadans. Per això pensem 

que és important que abans d’iniciar-los, s’assentin les bases dels mateixos. 

 

 

Objectius del procés 

 

- Dissenyar un model de Pressupostos Participatius propi de Torroella de 

Montgrí que tingués 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. 

 

- Redactar una Guia dels Pressupostos Participatius que definís el model, 

metodologia i pla de treball.   

 

- Iniciar una prova pilot de Pressupostos Participatius al municipi.  

 

 

Objectius dels Pressupostos Participatius 

 

- Implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels 

recursos públics 
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- Garantir una participació inclusiva, obrint diversos canals que permetin la 

participació de tota la ciutadania 

 

- Generar major transparència i eficiència en la gestió municipal 

 

- Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar 

les actuacions 

 

- Ajustar la despesa municipal a les necessitats i prioritats de la ciutadania 

 

 

2. Criteris de valoració per a les Subvencions per a polítiques 

de foment de la participació ciutadana 
 

En aquest quadre hi ha una relació dels criteris de valoració i de les pàgines on es pot 

trobar en el present informe 

 

Criteri Pàgina  

Adaptació del projecte a l’objecte d’aquestes bases: 

-  per als processos participatius, en funció de les fases previstes del procés 

participatiu; 

-  per a la creació o redefinició d’espais, en funció dels períodes del procés, que 

incloguin mecanismes de participació ciutadana; 

-    per  al  disseny  i  la  implementació  de  polítiques  públiques  que  comptin  

amb  la  participació  de  la  ciutadania 

Tot l’informe 

Metodologia: fases del procés i calendari 6-16 

Originalitat o innovació en el procés participatiu: que contingui fórmules 

innovadores d’implicació de  la ciutadania 

Tot l’informe 

Diversitat de mecanismes, mètodes i eines participatives que preveu el procés 

(tallers, suport d’eines TIC en el procés, etc.) 

6-16 

Ajuntaments que tinguin àrees de participació estable  3 

Ajuntaments que tinguin personal específic en àrees de participació estable 3 

Ajuntaments amb espais permanents de participació 3 

Nombre d’àrees de l’ajuntament implicades en el procés 3, 15 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu 19-26 

Processos participatius realitzats durant els dos anys anteriors 3 

Seguiment i avaluació 15 

Retorn 13 
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3. Metodologia i pla de treball 
 

Per a l’elaboració dels Pressupostos Participatius de Torroella de Montgrí-l’Estartit s’ha 

utilitzat una metodologia participativa des del seu inici. Es combinen diversos 

mecanismes i eines participatives adaptades als objectius de cada fase de treball, 

com per exemple: formulari web, taller de priorització de propostes, reunions obertes, 

votació electrònica, entre altres. 

 

La metodologia contempla tres moments: 

- Presentació de propostes per part de la ciutadania 

- Debat i priorització col·lectiva 

- Votació 

 

La seva primera edició ha constat de set fases de treball que s’expliquen a 

continuació: 

 

 

3.1. Fase 1. Disseny i redacció de la Guia metodològica (Febrer – Abril 

2017) 

 

En la primera fase del projecte es va treballar intensament per fer un bon disseny 

dels Pressupostos Participatius adaptat a la realitat del municipi i que tingués en 

compte la seva distribució territorial, la seva experiència participativa, la voluntat de 

l’equip de govern d’obrir el procés, l’aportació pressupostària, entre altres elements. 

 

Es van fer diverses reunions de treball i una sessió de formació amb l’equip de govern. 

L’objectiu era que l’equip de govern es fes seu el projecte i a partir d’aquí obtenir el 

màxim consens entre els diferents agents del municipi. 

 

El resultat d’aquesta fase va ser la redacció d’una Guia dels Pressupostos 

Participatius que contemplés les idees marc del projecte, definís el pla de treball i el 

pla de comunicació. 

 

En aquesta fase també es van dissenyar les accions comunicatives, la imatge i  

material comunicatiu divers del procés. Una bona planificació de les accions de 

comunicació és imprescindible per garantir l’èxit del procés participatiu. Objectius: 

 

- Mobilitzar els veïns i veïnes del municipi perquè participin i facin propostes en els 

diferents canals de participació dissenyats (formulari de propostes, taller de 

priorització i votació) 

- Informar del calendari i dels diferents espais de participació dissenyats 

 

Accions realitzades 

 

- Reunions de treball 

- Redacció de la Guia dels Pressupostos Participatius. Annex 1. 

- Pla de comunicació. Descripció al capítol 6 de l’informe. 
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- Sessió de formació amb equip de govern. Annex 4. 

- Constitució d’una Comissió de Seguiment del procés i d’una Comissió Tècnica.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sessió de formació amb equip de govern. 30/03/2017 

 

 

3.2. Fase 2. Presentació i recollida de propostes (del 20 d’abril al 12 de 

maig) 

 

La segona fase dels Pressupostos Participatius va consistir en la recollida de 

propostes. Abans de començar es van fer presentacions del projecte mitjançant 

presentació pública i reunions informatives als consells de barri, consells sectorials 

constituïts i entitats. A la presentació pública es va presentar també el pressupost 

municipal 2017 i els projectes de legislatura 2015-2019. A la presentació pública hi van 

assistir una trentena de persones. 

 

Es va repartir un díptic informatiu amb butlleta de propostes a totes les llars. 

(Veure el díptic al capítol 6)  

 

Durant tres setmanes, la ciutadania podia presentar propostes. En aquesta fase 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 un formulari en paper i en format digital 

(qüestionari a la web). Es van ubicar bústies a diferents equipaments municipals 

(Ajuntament, EMD de l’Estartit, Museu de la Mediterrània, biblioteques, La Capella, 

Casa Pastors, pavellons municipals, llars de jubilats,...) 

 

El formulari de propostes (en paper i en format digital) contenia els següents apartats: 

- Nom de la persona o entitat 

- Adreça de correu electrònic o telèfon (amb l’objectiu de poder-nos posar en 

contacte amb ells en cas de voler aclarir dubtes) 

- Títol de la proposta 
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- Necessitat que es vol resoldre 

- Col·lectiu beneficiari 

- Descripció 

- Pressupost aproximat (amb l’objectiu de reflexionar sobre els costos) 

- Comporta una despesa posterior de manteniment? 

 

 

Accions realitzades 

 

- Audiència pública i presentacions a entitats, consells 

- Butlleta en paper (consultar capítol 6) 

- Formulari web (http://torroella-estartit.cat/serveis-

municipals/participacio/pressupost-participatiu.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentació pública del projecte. 20/04/2017 

 

 

 

 



Memòria tècnica. Pressupostos Participatius Torroella de Montgrí-l’Estartit 

9 

 

3.3. Fase 3. Validació tècnica de les propostes (13 de maig a 31 de maig) 

 

Les propostes presentades es van classificar en àmbits temàtics i es van analitzar a la 

Comissió Tècnica 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; que sigués competència municipal. 

 

 

Reunió de la Comissió Tècnica.22/05/2017 

 

 

 

La selecció de les propostes es va presentar a la Comissió de Seguiment del procés. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunió de la Comissió de Seguiment. 24/05/2017 
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3.4. Fase 4. Priorització propostes (31 de maig de 2017) 

 

Les propostes analitzades i validades per la Comissió Tècnica, es van debatre i 

prioritzar en un Taller Participatiu celebrat el dijous 31 de maig de 20h a 22h al 

Museu de la Mediterrània on hi van assistir 42 persones (representants d’entitats i 

ciutadania a títol individual). 

 

En aquest Taller Participatiu es van presentar totes les propostes i es va generar una 

dinàmica de grups amb l’objectiu de seleccionar 10 propostes que es portarien a la 

fase de valoració tècnica i econòmica. La tècnica de participació va llegir les 41 

propostes i va oferir la possibilitat que les persones responsables de cada proposta les 

poguessin explicar, així ho van fer dues persones. 

 

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 

 

Per consensuar les 10 propostes es van separar els participants en vuit grups de 4-5 

persones. Cada grup disposava del llistat de projectes i es demanava que escollissin 

deu i fer una priorització dels deu projectes escollits. Es va requerir que s’escollís 

almenys una proposta dels quatre àmbits temàtics. 

 

Per últim es va fer el recompte de vots en plenari i es van escollir els 10 projectes 

que passarien a la fase de validació tècnica. 

 

La dinàmica de la jornada es pot consultar a l’annex 3 d’aquest informe. 
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Taller de priorització de propostes. 31/05/2017 

 

 

3.5. Fase 5. Valoració tècnica i econòmica (del 21 de juny al 15 de 

setembre de 2017)    “FASE ACTUAL” 

 

Els 10 projectes prioritzats per la ciutadania es van traslladar a la Comissió Tècnica 

que haurà d’emetre els informes econòmics i de viabilitat tècnica i jurídica de cada 

projecte.  

 

Aquests informes s’exposaran a la plana web de l’Ajuntament i es farà una sessió de 

retorn oberta a la ciutadania conjuntament amb la comissió de seguiment.  

 

La Comissió Tècnica presentarà a la Comissió de Seguiment les propostes 

seleccionades per anar a votació. La Comissió de Seguiment validarà i aprovarà, si 

s’escau, la relació de propostes definitives (amb l’import econòmic assignat) que 

passaran a la fase de votació. Es farà una presentació pública per explicar les 

propostes seleccionades que es portaran a votació.  

 

 

Reunió de la Comissió Tècnica. 21/06/2017 
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3.6. Fase 6. Votació popular (de l’1 al 15 d’octubre) 

 

La darrera fase és la votació popular de les propostes. S’obrirà el període de 

votació de les propostes, en què podran participar totes les persones majors de 16 

anys empadronades al municipi. Cada ciutadà podrà votar un màxim de 3 projectes 

del conjunt de projectes. 

 

L’Ajuntament de Torroella fa una aposta per la innovació i les noves tecnologies 

i per això es combinarà la votació online amb la votació presencial per arribar al 

màxim nombre de població. Val a dir que l’ajuntament farà un esforç extra per poder 

disposar de la votació electrònica segura. D’aquesta manera es podrà votar des de 

qualsevol dispositiu mòbil. 

 

 Punts de votació. Es podrà votar almenys a l’OAC de Torroella i a l’EMD de 

l’Estartit, tot i que es preveu habilitar punts de votació itinerants o a equipaments 

municipals. 

 

 Projectes guanyadors. El govern municipal es compromet a executar els 

projectes guanyadors d’acord a la partida d’inversions del Pressupost Participatiu 

del 2018, sempre i quan no superin l’import previst en els Pressupostos 

Participatius.  

S’executarà la proposta que hagi tingut major puntuació i les que es puguin 

econòmicament seguint l’ordre de puntuació fins a assolir l’import previst dels 

pressupostos participatius. La resta quedaran excloses del pressupost. 

 

 Comunicació. Està previst dissenyar un díptic informatiu on s’expliquin les 

propostes a votar i el procediment de votació. Es farà una distribució dels díptics a 

totes les llars i als equipaments municipals. 

 

 Seguiment dels projectes. Al finalitzar el període de votació, es convocarà la 

Comissió de Seguiment per presentar el resultat de la votació i de les diferents 

fases del procés. 

 

El seguiment de l’execució dels projectes per part de la comissió 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. 

 

En aquesta fase es redactarà una memòria i una avaluació del procés. Si es 

considera convenient s’incorporaran modificacions en la present Guia amb 

l’objectiu de millorar posteriors processos de Pressupostos Participatius. 
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3.7. Fase 7. Retorn 

 

Tot i que els Pressupostos Participatius de Torroella es caracteritzen per la 

transparència (tota la documentació està penjada a la web) i pel retorn continu i 

integral dels resultats, no es pot obviar una fase final de presentació pública dels 

resultats. Està previst fer una reunió oberta per explicar els resultats de les votacions i 

el desenvolupament del procés participatiu. 

 

En aquest sentit, caldrà pensar en estratègies per donar visibilitat als projectes 

finançats per Pressupostos Participatius, ja sigui col·locant una placa en els 

projectes ja executats o cercant altres mecanismes comunicatius. 
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4. El model de pressupostos participatius de Torroella de 

Montgrí-l’Estartit 
 

4.1. 100.000 euros del capítol d’inversions 

 

L’Ajuntament de Torroella ha destinat 100.000 euros del pressupost municipal 2018, 

concretament del capítol d’inversions, a Pressupostos Participatius. Concretament 

destina 25.000 euros als Consells de Barri (per a fer inversions territorials) i 75.000 

euros al municipi en general per a fer projectes de ciutat. És un projecte innovador 

ja que combina una participació extensiva (oberta a qualsevol ciutadà) amb una 

participació representativa (a través dels Consells de Barri). 

 

Els projectes presentats podien ser inversions de qualsevol àmbit de competència 

municipal. Les inversions són béns inventariables que són permanents en el temps. 

Per exemple: millora de l’espai públic, adquisició de mobiliari, creació o renovació d’un 

equipament, creació d’una web, etc. 

 

Les propostes presentades havien de complir amb les següents condicions: 

 

- Tenir visió de municipi, és a dir, tenir impacte al conjunt del territori municipal. 

- Donar resposta a una necessitat concreta.  

- Ser projectes concrets, valorables econòmicament. 

- Fer referència a temes de competència municipal i ser coherents amb els plans 

municipals aprovats. 

- Ser viables tècnicament i respectar el marc jurídic i legal existent. 

- No superar la quantitat econòmica assignada. 

- Ser considerada una inversió, amb principi i amb final. 

 

4.2. Redacció d’una Guia dels pressupostos participatius 

 

L’objecte de la Guia és regular el procediment que cal seguir per portar a terme el 

Pressupost Participatiu 2017-2018. La Guia és un document obert, revisable 

anualment depenent dels encerts i dels errors del Pressupost Participatiu anterior. S’ha 

consensuat a nivell tècnic i a nivell social en els òrgans corresponents. 

 

La guia es pot consultar a l’annex 1 d’aquest informe. 
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4.3. Òrgans del procés 

 

Per a l’organització i seguiment del procés i dels projectes que es desprenguin del 

Pressupost Participatiu, s’han previst els següents òrgans: 

 

 

Comissió de seguiment 

 

Té com a objectiu fer el seguiment del procés participatiu i controlar l’execució, per part 

de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, dels projectes seleccionats per la ciutadania.  

 

Està formada per l’Alcalde, el regidor/a d’hisenda (actualment és l’alcalde), el regidor/a 

de Participació Ciutadana, el regidor d’Urbanisme, un representant de cada grup polític 

municipal, la tècnica de participació ciutadana i representants d’entitats. S’ha escollit 

un representant per cada àmbit d’entitats (en el cas que hi hagi consells sectorials 

constituïts i en funcionament, s’escollirà un representant dels mateixos). Els 

representants de les entitats podran canviar cada any si es considera oportú.  

 

Actualment la Comissió de Seguiment està formada per: l’Alcalde, regidor de 

participació ciutadana, regidor d’urbanisme, 1 representant de (UPM, ERC-JUNTS, 

LEST, PDCAT, CUP i COET), AMPA CEIP Guillem de Montgrí (representant entitats 

educatives), Gent del Ter (representant entitats medi ambientals), Emporion 

(representant entitats culturals), Montgri Comerç (representant entitats de promoció 

econòmica), Activa’t Torroella (representant entitats juvenils), Club Handbol Montgrí 

(representant entitats esportives), Càritas Parroquial (representant entitats socials).  

 

A data 1 de juliol, la Comissió de Seguiment s’ha reunit dues vegades (a l’inici del 

procés i abans del taller de priorització de propostes). Està previst que es reuneixi 

dues vegades més fins a finalitzar el procés. 

 

 

Comissió tècnica 

 

Formada per personal tècnic de les àrees de l’ajuntament relacionades amb les 

temàtiques de les propostes. És l’encarregada d’avaluar la viabilitat tècnica, jurídica i 

econòmica dels projectes presentats per la ciutadania a partir dels criteris definits i 

elaborar els informes de viabilitat de les mateixes.  

 

Membres de la comissió: Cap de Serveis Tècnics Municipals, Cap de la Brigada 

Municipal, Secretari, Interventor, Tècnica de Participació. 

Segons les propostes que es traslladin a valoració, s’afegiran tècnics/ques d’altres 

àrees de l’ajuntament. 

 

A data 1 de juliol de 2017, la Comissió Tècnica s’ha reunit tres vegades (a l’inici del 

procés, per analitzar les propostes rebudes i per rebre els 10 projectes que haurà 

d’analitzar fins al 15 de setembre). 
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5. Els resultats (fins a 1 de juliol de 2017) 

 

5.1. Recollida de propostes 

 

Es van recollir 177 propostes, 93 a través de qüestionari online (52,5%)  i 84 en 

butlleta (47,5%).  

 

31 propostes van ser entrades per entitats i les restants per ciutadania a títol 

individual. 

 

 

 

 

 

 

 

La Comissió Tècnica dels pressupostos participatius va 

valorar totes les propostes presentades, per analitzar si 

complien els criteris pre-establerts. De les 177 propostes 

finalment se'n van filtrar 41, pels següents motius:  70 

propostes eren repetides, 19 propostes superaven el 

pressupost assignat, 18 propostes no eren una inversió, 14 

no eren competència de l'Ajuntament, sinó d'altres 

administracions, 6 propostes ja es fan o estan previstes de fer 

per part de l'Ajuntament, 5 contradiuen plans aprovats i  

4 no s'adapten al marc jurídic existent. 

 

 

Les propostes es van classificar segons els següents àmbits: 

- Medi ambient i patrimoni 

- Equipaments 

- Mobilitat 

- Acondicionament de l’espai públic 

 

 

El llistat de propostes es poden consultar a la pàgina web del projecte http://torroella-

estartit.cat/serveis-municipals/participacio/pressupost-participatiu.html i a l’annex 5 de 

la memòria. 

  

177 propostes 

93 online 

84 en butlleta 

177

41 

http://torroella-estartit.cat/serveis-municipals/participacio/pressupost-participatiu.html
http://torroella-estartit.cat/serveis-municipals/participacio/pressupost-participatiu.html
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5.2. Propostes seleccionades i prioritzades 
 

Els participants al taller de priorització de propostes van seleccionar els 10 projectes 

que hauran de ser valorats tècnicament i econòmicament per la Comissió Tècnica que 

farà un informe de cadascun d’ells. 

 

Els projectes seleccionats van ser: 

 

1. Projecte de millora d’accessibilitat de les voreres del municipi: Un poble que 

camina al costat dels que no caminen. 

2. Carril bici que permeti un accés segur a les escoles de Torroella de Montgrí i unió 

d'aquestes amb la zona esportiva. 

3. Ampliar voreres que permetin arribar amb seguretat a l'Escola Guillem de Montgrí 

i Escola Bressol Petit Montgrí, des de la carretera de Sant Jordi. 

4. Senyalitzacions de seguretat. Projecte de camins segurs escoles. 

5. Millorar la informació al Massís del Montgrí. Senyalització accés, rutes, indrets a 

conèixer, ... 

6. Millorar el camí d'accés al Pavelló del Guillem de Montgrí 

7. Millora de la Ronda Pau Casals amb voreres més àmplies. Especial incidència al 

sector davant l'Escola Sant Gabriel. (seguretat nens/es) 

8. Millorar les pistes poliesportives del Guillem de Montgrí, per tal que el terra no 

sigui tant rugós. 

9. Projecte de millora del Parc de lleure dels Jardins John Lennon. 

10. Adequar el Parc Infantil de davant l' Escola Sant Gabriel. 

 

De les propostes seleccionades, sis van ser presentades per AMPA del municipi 

(concretament les propostes 2, 4, 6, 7, 8 i 10) 

 

 

A continuació es presenten els resultats de la priorització del taller, on es mostren els 

41 projectes i la seva priorització: 

 
NÚM. PROPOSTA VOTS 

175 ACCESSIBILITAT: UN POBLE QUE CAMINA AL COSTAT DELS QUE 

NO CAMINEN  

48 

62 CARRIL BICI QUE PERMETI UN ACCÉS SEGUR A LES ESCOLES I 

UNIÓ D'AQUESTES AMB LA ZONA ESPORTIVA 

39 

12 AMPLIAR LES VORERES QUE PERMETEN ARRIBAR A L'ESCOLA 

GUILLEM I AL PETIT MONTGRÍ, DES DE LA CTRA SANT JORDI 

37 

85 SENYALITZACIÓ/INDICACIONS DE SEGURETAT  23 

8 INFORMACIÓ A LA ZONA DEL MONTGRÍ  22 

58 MILLORA DEL CAMÍ D'ACCÉS AL PAVELLÓ DEL GUILLEM  21 

80 MILLORAR LA RONDA PAU CASALS MITJANÇANT VORERES 

ÀMPLIES (ZONA NORD) 

17 

66 ADECENTAR LES PISTES DE L'ESCOLA GUILLEM 15 

2 PARC DE LLEURE JOHN LENNON 14 
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81 ADEQUAR EL PARC DE DAVANT L’ESCOLA SANTGABRIEL 14 

65 DESFIBRIL·LADOR PRÒXIM A L'ESCOLA GUILLEM I A LA ZONA 

ESPORTIVA 

13 

71 REHABILITACIÓ DEL PASSEIG VICENÇ BOU  13 

72 ADAPTAR LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS A L’ÚS DE LES 

PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA 

13 

64 ZONES D'APARCAMENT PRÒXIMES ESCOLES  10 

10 ESPAI MONTGRI  9 

44 HABILITAR ZONA TALLER A CASA PASTORS  9 

176 ROCÒDROM PÚBLIC 8 1 9 9 

18 ARREGLAR CAMINS DE LA MUNTANYA - DUNES  8 

172 DIGNIFICAR EL "JARDÍ REVISTA EMPORION" I ENTORN  7 

78 CONSTRUCCIÓ/FINALITZACIÓ VORERA C/ SANTA CATERINA  7 

142 ESPAIS DE DESCANS I LECTURA  5 

146 ESCALES ACCÉS SANTA CATERINA  5 

99 ESPAI VERD A LA ZONA GRANJA ALENYÀ  4 

148 APARCAMENT DE BICICLETES  4 

37 LAVABOS PÚBLICS AMB TICKET DE PAGAMENT DE 0,50 € 4 

47 RESTAURAR EL POU ANTIC DE SOBRESTANY I ENTORN  3 

73 PAPERERES DE CARRER  3 

40 ADECENTAR L'ESGLESIA PER FORA  2 

93 RECUPERAR EL JARDÍ HISTÒRIC DE CAN QUINTANA  2 

149 RECUPERAR UN FORN DE CALÇ DE LA RONDA PAU CASALS  2 

157 CANVIAR LA PORTA D'ENTRADA DE L'AJUNTAMENT  2 

41 MILLORAR L'EXPOSICIÓ PERMANENT DEL MUSEU DE LA 

MEDITERRÀNIA 

1 

9 DIRECCIONAL PER VIANANTS, VEHICLES I ZONA 

D’ESTACIONAMENT AL CASTELL  

0 

87 APARCAMENT DE FURGONETES I AUTOCARAVANES 0 

151 PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A UNA DEPENDÈNCIA MUNICIPAL  0 

6 FER UN ESTUDI DELS PARCS ACTUALS I PLANIFICAR ELS EPAIS DE 

JOC  

0 

83 PARC PER A GOSSOS 0 
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6. El Pla de 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. 

 

En aquest capítol es presenten les accions comunicatives que s’han desenvolupat i 

que es faran en les diferents fases dels Pressupostos Participatius de Torroella de 

Montgrí - l’Estartit. 

 

 

FASES ACCIONS COMUNICATIVES 

DEFINICIÓ DEL 
PROCÉS 

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 
 

PRESENTACIÓ Informar de l’inici del procés Pressupostos Participatius i de la recollida de 
propostes: 
- Nota de premsa  
- Presentació pública (20 abril 2017) 
- 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 
- Mailings  
 

RECOLLIDA DE 
PROPOSTES 

Accions dinamitzadores per promoure la recollida de propostes: 
- Xarxes socials 
- Accions amb col·lectius diversos  
- Presència a la diada de Sant Jordi i a la Fira Cuina i Salut 
 

Informació sobre el procés de recollida de propostes  
- Espai pressupostos participatius a la web municipal 
- Xarxes socials. Facebook i twitter 
- Mailings 
 

PRIORITZACIÓ 
DE 
PROPOSTES 

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

Informació sobre el procés de priorització de propostes  
- Web de l’Ajuntament (espai pressupostos participatius) 
- Xarxes socials. Facebook i twitter 
- Mailings 
 

AVALUACIÓ 
TÈCNICA 

Accions comunicatives mitjançant xarxes socials per mantenir viu el projecte  
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VOTACIÓ 
 
 
 

Informació sobre les propostes valorades per la Comissió Tècnica i 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). 
 

Accions dinamitzadores de vot presencial 
 

PRESENTACIÓ 
DELS 
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 
- Mailings 

 

 

6.1. Imatge dels Pressupostos Participatius 
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6.2. Cartells 

 

 

 

6.3. Revista Municipal L’iM número 179 
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6.4. Díptic 
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6.5. Web i xarxes socials 

 

 

Plana a l’espai web municipal. S’ha destinat una plana web als Pressupostos 

Participatius on es pot trobar tota la informació relacionada amb el projecte, el 

calendari i els documents que es generen.  

http://www.torroella-estartit.cat/serveis-municipals/participacio/pressupost-

participatiu.html 

 

 

 

Xarxes socials (facebook i twitter). La informació a través de les xarxes ha estat 

constant, sobretot en la fase d’entrada de propostes.  

 

 

http://www.torroella-estartit.cat/serveis-municipals/participacio/pressupost-participatiu.html
http://www.torroella-estartit.cat/serveis-municipals/participacio/pressupost-participatiu.html

