pressupostos participatius
2021
Amb el suport de:

Què són els pressupostos participatius
El pressupost participatiu és el mecanisme de democràcia directa que permet als
ciutadans i ciutadanes decidir directament sobre els pressupostos del municipi, i
concretament a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro en una partida de

200.000 del pressupost municipal d’inversions.

Conèixer el funcionament de l’Ajuntament

Sentiment de pertenencia, implicació

Reflexionar sobre les millores que necessita
el poble

Informació i la transparència en el procés
dels pressupostos participatius i la seva
execució

Conèixer inquietuds i necessitats
ciutadanes:
-

Des del general: apareix un tema
d’interès públic nou o que es matitza
Al concret: necessitats o propostes que
acaben de “cosir” el poble

les fases del procés
validació
tècnica

Presentació de
propostes
Totes les persones
vinculades al municipi
poden presentar
propostes, online o
paper

Es classifiquen les
propostes com a:
VÀLIDES
NO VÀLIDES
JA PREVISTES

Jornada
participativa
Les propostes vàlides
es prioritzen, i les 15
primeres aniran a la
fase de votació .

votació final

Persones
empadronades al
municipi amb els 14
anys complerts el 30
de juny del 2021

20 de setembre
a 17 d’octubre

26 d’abril a 23 de maig

11 de maig: taller de recollida de propostes
mobilitat i accessibilitat

18 de maig: Taller de recollida de propostes

15 de juny

sobre equipaments i mobiliari urbà

Seguiment de l’execució de les propostes http://platjadaro.com/participa

Incorporació al
pressupost
municipal 2021

El procés de l’edició del 2018
Presentació de
propostes

275 propostes
de 193 persones
o grups diferents

validació
tècnica

Jornada
participativa

77 propostes
vàlides

Es prioritzen 16
propostes

47 propostes
ja previstes

de les 77 propostes,
53 són diferents
(hi ha persones que
presenten la mateixa
proposta)

151 propostes
descartades

Assisteixen 36
ciutadans/es

votació final

seguiment de
les propostes

Es posen 15 propostes
a votació

4 propostes
guanyadores

(1 proposta s’ha de
descarta per
problemes tècnics)

Sumen un total de
164.000€
(es decideix ampliar
la partida de
150.000€)

El procés de l’edició del 2019
Presentació de
propostes

validació
tècnica
45 propostes
vàlides (41 diferents)

170 propostes

4 propostes
ja previstes

Jornada
participativa
Es prioritzen 15
propostes
Assisteixen 8
persones

114 propostes
descartades
38 per excedir els 150.000 €,
16 per motius tècnics,
7 per no ser competència municipal
14 per ser iniciativa privada
23 per que no son inversió
16 per altres motius

votació final

seguiment de
les propostes

Es posen 15 propostes
a votació

4 propostes
guanyadores

Sumen un total de
190.000€
(es decideix ampliar
la partida de
150.000€)

Com presentar propostes
En linia http://www.participa.platjadaro.com
Entregant la teva butlleta a:

-

Oficina de turisme

-

Oficina d’atenció al ciutadà de Platja d’Aro

-

Oficina d’atenció al ciutadà de Castell d’Aro

-

Ca la Generosa

Condicions que han de tenir les propostes
-

Que sigui considerada una inversió d’interès públic (tot allò que l’Ajuntament
pot construir i adquirir i és perdurable en el temps)

-

Que sigui competència municipal

-

Que doni resposta a una necessitat concreta

-

Que sigui valorable econòmicament i viable

-

Que sigui realitzable tècnicament

-

Que respecti el marc jurídic i legal existent

-

Que no contradigui els plans aprovats

Condicions que han de tenir les propostes
-

Que no suposi un cost suplementari de manteniment, més enllà del que
l’Ajuntament realitza de manera habitual.

-

Que no suposi la contractació de nou personal.

-

Que la proposta no superi els 200.000 €

-

Que no siguin subvencions, ajuts a entitats i/o col.lectius, ni tampoc estudis,
anàlisis o redaccions de plans estratègics o sectorials.

No és una inversió municipal:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La construcció d’instituts i escoles públiques (competència de la Generalitat).
La construcció de centres de salut (competència de la Generalitat).
Les infraestructures de carreteres i de ferrocarril.
Les propostes d’inversió sobre terrenys o solars no municipals.
Les despeses de contractació de personal.
El manteniment, neteja i conservació d’edificis, parcs, vehicles, mobiliari.
La contractació d’empreses o autònoms per a la realització de treballs i serveis.
El lloguer d’edificis, vehicles, mobiliari, maquinària.
Els subministraments: vestuari, combustibles, energia elèctrica, gas, aliments.
Les subvencions i ajudes a famílies, institucions sense ànim de lucre, fundacions,
empreses privades.
La concessió de beques, premis, assistència benèfica o assistencial.
L’ampliació de l’horari del servei d’autobusos o la modificació de rutes.

Exemples generals de propostes
●

La renovació, millora o creació d’un equipament:

Passos de nivell, eliminació de barreres arquitectòniques, senyalització vial, mobiliari urbà, enllumenat,
parcs, zones enjardinades, arbres i jardineres, fonts i hidrants, clavegueram, etc..

Exemples de propostes vàlides de les edicions anteriors:

Xarxa de volei a la platja
(va quedar 10ena posició
al 2019)

Millora zona exercici físic
passeig
(va ser una de les
guanyadores al 2019)

●

La millora d’un espai públic.

Adequació de solars, remodelació de carrers i la seva senyalització, reforma de l’enllumenat, reformes de
parcs, zones verdes, etc...
Exemples de propostes de l’edició anterior:
- Cobrir les grades de la pista de l’skate parc: no va arribar a la fase de votació al 2018

Cobertura de l’escenari de la
plaça major
2018: 9ena posició

Il·luminar camí vell a
Sta. Cristina
2019: proposta guanyadora

●

L’adquisició i instal·lació de mobiliari urbà.
Més bancs a
l’Avgd.
Fanals
2018: 14ena
posició.

●

Papeleres al
nucli antic
de Castell
d’Aro
2019: 7ena
posició.

L’adquisició i instal·lació de tecnologies d’ús públic (eficiència energètica i cura del
medi ambient, material informàtic per als equipaments, connectivitat i informació,
etc.).
- adquisició i instal.lació de pantalles digitals pels accessos urbans de Castell d’Aro i s’Agaró
Equip de so
per entitats

2018: 13ena
posició.

Situació propostes guanyadores 2018

Construcció d’un pur de gir
al Carrer Santiago
Russinyol

Instal.lació d’una cobertura a
l’entrada principal de l’Escola
Vall d’Aro

Zona de pas segura per crear
l’avinguda de s’Agaró de
Platja d’Aro al pont ridaura

FINALITZAT
En lloc d’un punt de gir,
s’ha habilitat carrils
d’incorporació

FINALITZAT

FINALITZAT

Instal.lació d’una Font
d’aigua al Parc dels Estanys

FINALITZAT

Situació propostes guanyadores 2019

Il·luminar el Camí Vell de
Sta. Cristina d’Aro al
Cementiri Vell

Instal.lació elèctrica per
cablejat realitzada.
Pendent instal.lació
fanals solars

Millora de la zona d’exercici
físic exterior del passeig
marítim

Projecte realitzat: es
canviarà també els
elements de la zona
sud.
Canvi elements
passeig pendent
aprovació de Costes

Millora de la parada
d'autocars de l'avinguda
Castell d'Aro amb el carrer
Estrasburg

Modificacions de la
vorera realitzades
Propera instal.lació de
la marquesina

Parc infantil a la
zona de Pinell

FINALITZAT

