Dossier: “Pressupost Participatiu 2019”

Resultats votació popular
del Pressupost Participatiu de
Castelló d’Empúries 2019.
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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 segon cop, una experiència de Pressupostos Participatius.
Aquest procés s’ha desenvolupat en diverses fases durant el setembre de 2018
(Presentació) i la darrera fase ha estat la votació popular del 18 al 31 de març de 2019.
Cronograma
Presentació
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4

set
18

oct

nov

des

Gen 19

Feb 19

Març 19

Fins al 12
26
del 18 al 31

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)
Fase 3. Debat i priorització (Fòrum Ciutadà de priorització)
Fase 4. Votació de les propostes

2. Fase de votació popular final (FASE 4)

En aquesta fase els 22 projectes finalistes sorgits del debat i la priorització realitzada
en el Fòrum ciutadà realitzat el 26 de febrer de 2019, són sotmesos a votació
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ciutadana. El període de votació

va començar el 18 de març i va
acabar el 31 de març (ambdós inclosos).
La votació es va exercir de manera telemàtica a la web www.tutriescastello.cat i també
es van establir punts de votació a diversos llocs del municipi, per facilitar a tothom
poder votar en el cas de no disposar d’internet o amb 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”

Tenia dret a vot tota la ciutadania a partir de 16

anys empadronada a
Castelló d'Empúries. Un cens aproximat de més de 9.000
persones.
Cada ciutadà va votar fins a un

màxim de 3 propostes de les 22

propostes finalistes.
Es van repartir un total de 10.000 fulletons informatius pel municipi per
difondre i impulsar aquesta fase de votació i es durant a terme diverses campanyes
informatives als mitjans de comunicació i campanyes de difusió, per tal d’incentivar el
màxim la votació per part dels ciutadans.

Es va difondre i anunciar la fase de votació per tot el municipi, cartells A3, mupis,
pancartes, tòtems, anuncis a mitjans comarcals, anuncis a les Xarxes Socials, etc.
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3. Resultats de la votació final
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 Propostes vàlides sotmeses a votació: 22
 Vots emesos de suport a les propostes: 1.414
 Nombre de persones amb dret a vot (cens): 9.352
 Nombre de persones que han exercit el seu vot: 489
 Percentatge de participació: 5,22 %
 Període de votació establert: del 18 al 31 de març (ambdós
inclosos)
 Quantitat sotmesa a decisió ciutadana: 150.000€

Dades Pressupost Participatiu 2018.
Propostes vàlides sotmeses a votació: 20
Vots emesos de suport a les propostes: 1358
Nombre de persones amb dret a vot (cens): 9031
Nombre de persones que han exercit el seu vot: 499
Percentatge de participació: 5,53%
Període de votació establert: del 16 de març al 6 d’abril 2018 (ambdós inclosos)
Quantitat sotmesa a decisió ciutadana: 125.00
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RESULTATS DE LA VOTACIÓ – Títol de l’actuació

Vots

Cost estimat

1. Enllumenat del terraplè (via verda) de Castelló a Empuriabrava

177

140.000

2. Millores diverses als patis interiors de l’Escola Ruiz Amado

109

20.000

3. Adequar zona parc infantil Ruiz Amado (exterior) amb jocs i adequació escala
zona aparcament Llar d’infants

106

40.000

4. Instal·lació d’un espai d’esbarjo amb jocs infantils al centre històric de Castelló

100

15.000

5. Adequar les voreres properes als centres escolars i al CAP perquè siguin
accessibles per a cotxets i cadires de rodes. Indispensable que siguin accessibles
les voreres que donen a un pas de vianants

99

7.200

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

96

20.000

7. Crear dues zones decents de pipicans per a tots aquells veïns propietaris de
gossos, una per Castelló i l’altra a Empuriabrava. D’aquesta manera els
propietaris gaudirien d’un espai habilitat pels seus animals i a més un lloc on les
relacions hu- manes i socials poden augmentar

86

9.000

8. Posar 20 bancs a diferents punts a Empuriabrava

76

10.000

9. Instal·lació de quatre càmeres de videovigilància als principals accessos al centre
històric de Castelló d’Empúries i a la zona de la Rubina

56

39.000

10.Millores a quatre parcs infantils del municipi

55

60.000

11.Posar fanals al carrer que va des de la rotonda d’en Casademont a la rotonda de
Can Francesc

54

50.000

12.Un tancat dins del pati de l’escola Ruiz Amado per a poder deixar les bicicletes
guardades en horari escolar

51

5.000

13.Il·luminar la rotonda de les Palmeres del Passeig marítim, situada al final de
l’avinguda de l’oficina de Turisme d’Empuriabrava.

49

50.000

14.Il·luminació a les pistes de petanca de la platja

43

14.000

15.Arreglar voreres entrada Castelló d’Empúries per l’av. de la Generalitat

43

40.000

16.Pista poliesportiva pavimentada i tancada zona camp de futbol del Temple

42

90.000

17.Canviar tancaments a la Sala Polivalent

39

85.000

18.Instal·lació d’una pista poliesportiva exterior i tancada

36

40.000

19.Acabar vestuaris Sala Polivalent

33

80.000

20.Arranjar les parades d’autobús de Puigmal 14 i Montgrí 153 perquè quan plou
són uns bassals immensos

31

5.000

21.Habilitar una sala de consulta àmplia a la part posterior de l’arxiu municipal

21

50.000

22.Cartell al paller d’en Malino, informant del mirador que dóna sobre el Rec de
Molí, els horts i la plana

12

4.000
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PROPOSTES MÉS

VOTADES

dues primeres actuacions són les més votades i tot i que les
dues propostes pugen 160.000 €, s’amplia en 10.000 € la partida inicial prevista per tal
Les

d’incloure i poder executar les dues propostes més votades. En total la quantitat destinada
serà

de 160.000 €.

Enllumenat del
terraplè (via
verda) de
Castelló a
Empuriabrava.
140.000 €

Millores diverses
als patis interiors
de l’Escola Ruiz
Amado.
20.000 €
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4. Fases posteriors.
Així mateix, durant el 2019 es farà un seguiment de les propostes més votades,
informant del seu estat d’execució i de la seva evolució a la ciutadania, als mitjans de
comunicació i a la web i xarxes socials de l’Ajuntament.
Durant els mesos posteriors s’analitzarà i avaluarà el procés del segon Pressupost
Participatiu realitzat amb la voluntat d’incloure les millores oportunes i valorar la
continuitat del procés.

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

Tota la informació la trobareu
a la web: www.tutriescastello.cat
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