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Arrenca la fase de votació dels projectes finalistes als
Pressupostos Participatius 2019 de Torroella de Montgrí
Podran votar-hi, telemàticament o presencialment, les persones majors de 16 anys empadronades, fins
al 31 d'octubre

Avui arrenca la fase de votació dels Pressupostos Participatius 2019 de Torroella de Montgrí, que
s'allargarà fins al 31 d'octubre. Podran participar-hi les persones majors de 16 anys empadronades al
municipi. Cada ciutadà disposarà d'un total de 3 vots. Les persones empadronades a Torroella de Montgrí
podran votar 3 projectes de la llista de 10 propostes de l'àmbit de Torroella de Montgrí. Les persones
empadronades a l'Estartit podran votar 3 projectes, tant de l'Estartit com de Torroella. S'executaran
aquelles propostes que hagin tingut un màxim de puntuació fins a esgotar els 75.000 euros de Torroella i
els 25.000 de l'Estartit.
Els vots es podran emetre per internet o presencialment en les urnes que s'han distrubuït als
equipaments municipals.
Els projectes que es posaran a votació són:
Torroella de Montgrí
- Habilitar un espai on es pugui exposar públicament l’imaginari festiu de Torroella de Montgrí.
- Millorar el carrer Santa Caterina.
- Millorar el carrer Roser.
- Ampliació de la vorera del c. Garbí, per l’accedir a l’Escola Sant Gabriel.
- Projecte de camins segurs a les escoles.
- Millores al pati de Can Quintana.
- Millora del camí d’accés al pavelló de l’Escola Guillem de Montgrí.
- Senyalització geogràfica del Castell del Montgrí i direccional de pujada al massís del Montgrí.
- Habilitar una vorera al carrer del Safareig, al tram comprès entre l’aparcament de l’Espai Ter i el
passeig Vicenç Bou.
- Passar el cablejat elèctric i de serveis per les façanes del màxim de trams possibles de carrers del
municipi, fins esgotar els 75.000 euros.
L'Estartit

- Implementar un parc de Street Workout / Cal·listènia.
- Millora de la zona esportiva dels Salats, amb pistes esportives a l’aire lliure.
- Millora dels jocs de platja.
- Col·locació d’un element escultòric que serveixi d’atracció turística.
- Plantació de palmeres a la platja Gran de l’Estartit (d’un tipus especial que no l’afecta el morrut de les
palmeres).
Més informació a https://participa.torroella-estartit.cat
Auesta és la segona experiència de pressupostos participatius que es porta a terme al municipi i la
principal novetat respecte l'edició anterior és l'augment de la partida destinada, que serà de 100.000
euros (un 25 % més) i el fet que d’aquest import, 25.000 euros s’invertiran en l’àmbit territorial de l’EMD
de l’Estartit.
Marc Calvet, regidor de Participació Ciutadana, argumenta que amb els Pressupostos Participatius
l’Ajuntament fa una aposta per la transparència, la participació i la col·laboració entre el consistori i la
ciutadania. Recorda, a més, que a banda dels 100.000 euros destinats a aquest procés, l'Ajuntament
destinarà 25.000 euros més a millores als barris decidides pels Consells de Barri. Amb els Pressupostos
Participatius es vol convertir la ciutadania en la protagonista del que passa al poble, volem conèixer
aquells temes que realment preocupen la gent i invertir una part del pressupost públic en projectes
decidits entre tots i que cobreixin les necessitats i els desitjos de la majoria de la població.
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