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INFORME RESULTATS 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DECIDIM CASTELLÓ 
 
1. Introducció 
 
Els pressupostos participatius són un instrument al servei de la governança 
participativa que permeten millorar la gestió local en termes de transparència i 
eficiència, així com promoure canals de col·laboració estables i permanents entre 
l'administració i la ciutadania. 
 
L'Ajuntament de Castelló, amb la finalitat de continuar avançant en la seua 
estratègia de govern obert, va impulsar una nova edició dels seus Pressupostos 
Participatius sota la denominació ‘Decidim Castelló’. 
 
Mitjançant aquest projecte, es va dotar al veïnat de veu i vot per a decidir 
directament de quina manera destinar una partida pressupostària valorada en 
100.000 €, distribuïda de la següent manera: 80% (80.000 €) per a la execució de 
projectes catalogats com a ‘inversió’ i 20% (10.000 €) per a la realització 
d'iniciatives classificades com a ‘despesa corrent’. 
 
El present informe s'estructura en tres apartats: en primer lloc, es descriu 
breument la metodologia utilitzada per al desenvolupament del present projecte; 
en segon lloc, s'exposa la relació de vots obtinguts en cadascuna de les 
propostes classificades, en funció de la seua naturalesa, en ‘inversió’ o ‘despesa 
corrent’; i, finalment, es recullen aquelles propostes guanyadores conforme a la 
voluntat i compromís del poble de Castelló.  
 
2. Descripció metodològica 
 
Els Pressupostos Participatius ‘Decidim Castelló’ 2021 es van organitzar 
conforme a cinc (5) fases diferenciades tal com es disposa en els apartats segon 
i tercer de les seues Bases reguladores i les quals es descriuen a continuació. 
 
La primera fase, referida a la ‘Comunicació’ del projecte, es va desenvolupar 
durant el període comprés entre els dies 6 i 12 de setembre de 2021 i va englobar 
un conjunt d'actuacions encaminades a informar a tot el veïnat de les diferents 
activitats que es durien a terme en virtut de la present iniciativa.  
 
Destaquen les següents accions: inserció de notes de premsa en el Butlletí 
d’Informació Municipal de l’Ajuntament de Castelló ‘El Miragall’; col·locació de 
cartells informatius en llocs concorreguts per part de la població, tant 
dependències municipals com bars, restaurants, forns, farmàcies i altres 
establiments que van donar el seu consentiment per a això; i la bustiada 
organitzada al municipi per a facilitar els butlletins de propostes a cada veí i veïna, 
on figurava de manera clara i detallada totes les actuacions que s’anaven a dur a 
terme amb motiu dels Pressupostos Participatius ‘Decidim Castelló’ 2021. 
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Entre el 13 i el 26 de setembre de 2021, es va dur a terme la segona fase 
corresponent a la ‘Recollida de propostes ciutadanes’, la qual es va canalitzar 
a través de dues modalitats: 
 

— D'una banda, de manera presencial, mitjançant urnes participatives 
situades en les següents dependències municipals: 

o Ajuntament de Castelló (Plaça de l’Ajuntament, 8). 
o Biblioteca Municipal (Carrer Major,16). 
o Mercat Municipal (Carrer Carles Carbonell, 2). 

 
— D'altra banda, telemàticament, possibilitant la presentació de propostes a 

través del formulari habilitat a aquest efecte al Portal de Participació 
Ciutadana Decidim Castelló (https://decidimcastello.org). Així mateix, amb 
la finalitat de promoure la participació del major nombre de població 
possible, l'Ajuntament de Castelló va organitzar dos (2) campanyes a peu 
de carrer1, on dos (2) especialistes en participació ciutadana van assistir 
al veïnat en la presentació i recollida de propostes.  

 
Finalitzada la fase anterior, en data de 21 de setembre de 2021, per Resolució 
d'Alcaldia es va crear el denominat ‘Grup Motor’ encarregat de l'estudi de la 
viabilitat legal, tècnica i econòmica de les propostes emanades per part de la 
ciutadania en funció dels criteris de valoració recollits en la lletra C de la secció 
tercera de les Bases reguladores dels Pressupostos Participatius ‘Decidim 
Castelló’ 2021; així com de la categorització de cadascuna de les propostes, 
segons el cas, en ‘inversió’ o ‘despesa corrent’.  
 
En aquest marc, el 4 d’octubre de 2021, el Grup Motor va fer públic el ‘Informe 
Reunió Grup Motor dels Pressupostos Participatius ‘Decidim Castelló’’ on es 
recollia el llistat de propostes admeses i excloses en el Portal de Participació 
Ciutadana Decidim Castelló:  
https://decidimcastello.org/documentacio-i-materials/ 
 
La quarta fase, relativa al procés de ‘Votació ciutadana’, es va iniciar el 4 de 
octubre de 2021 amb la publicació de l'informe de resultats esmentat 
anteriorment.  
 
En aquesta fase cada ciutadà/na va poder emetre el seu vot en favor de tres 
propostes, tant d’inversió com de despesa corrent, així com modificar el sentit 
d'aquest, fins a la data de tancament de la consulta establida per al 14 de octubre 
de 2021, a les 20.00 hores.  
 

 
1 La primera campanya a peu de carrer es va celebrar el 16 de setembre de 2021, de 10.00 a 
13.00 hores, en un punt situat al Mercat Ambulant (C. Carlos Carbonell, 2); mentre que la segona 
d'elles va tindre lloc el 23 de setembre de 2021, de 10.00 a 13.00 hores, també al Mercat 
Ambulant. 
 



  
 
 

 3 

Per a participar en el procés de votació, van ser requisits fonamentals i excloents 
comptar amb la condició de veí o veïna del municipi de Castelló en data de 1 de 
setembre de 2021, haver complit els 16 anys d'edat en aquesta mateixa data i 
estar registrats en el Portal de Participació Ciutadana Decidim Castelló.  
 
D'igual manera que en la fase de recollida de propostes, l'Ajuntament de Castelló 
va organitzar dos (2) campanyes a peu de carrer2, on dos (2) especialistes en 
governança pública van assistir a les persones interessades per a garantir 
l'exercici real i efectiu del seu dret de vot. 
 
Finalment, la cinquena fase denominada ‘Execució de projectes’ es dona inici a 
partir de gener de 2022 una vegada publicat el present informe de resultats i 
consistirà en la realització de les actuacions seleccionades prèvia habilitació del 
crèdit pressupostari corresponent d'acord amb la normativa de contractació 
pública. 
 
3. Acta d'escrutini final 
 
Per al període comprés entre el 4 d’octubre de 2021, data d'obertura de la 
votació, i el 14 d’octubre de 2021, data de clausura d'aquesta, es van 
comptabilitzar un total de 430 vots, dels quals 239 es van registrar en la categoria 
dedicada a propostes d’inversió i 191 en el bloc relatiu a iniciatives de despesa 
corrent. 
 
En la categoria corresponent a inversió, el resultat de l'escrutini per a cada 
proposta ha sigut el següent: 

- Construcció d’una segona pista de pàdel al poliesportiu municipal: 55 vots. 
- Instal·lar una grua al Centre de Dia per a ajudar a les persones usuàries: 

38 vots. 
- Ajudes i subvencions per a fomentar el treball de la gent jove: 29 vots. 
- Pla d’Habitatge per a identificar necessitats i donar resposta als problemes 

vinculats a la construcció: 18 vots. 
- Oferir més ofertes de treball i variades per a la gent del poble: 14 vots. 
- Crear un tram de carril bici fins al polígon: 14 vots. 
- Implementació de mesures i actuacions per al control del soroll al municipi: 

11 vots. 
- Plantació d’arbres davant del Col·legi Hernández: 10 vots. 
- Inversió en conservació i ampliació dels mobiliaris de jocs als parcs 

infantils: 8 vots. 
- Posar més ombra a la zona de jocs del parc de l’Estació: 7 vots. 
- Instal·lar una tanca que envolte al parc Pepe Roig: 4 vots. 
- Posar més ombra al paratge natural municipal de la Font Amarga: 4 vots. 
- Enllumenat de tots el trams de carril bici: 4 vots. 

 
2 La primera campanya a peu de carrer es va celebrar el 7 d’octubre de 2021, de 10.00 a 13.00 
hores, en un punt situat al Mercat Ambulant (C. Carlos Carbonell, 2); mentre que la segona d'elles 
va tindre lloc el 14 d’octubre de 2021, de 10.00 a 13.00 hores, també al Mercat Ambulant. 
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- Ampliació de l’horari d’utilització de la piscina destinada a competició, de 
maig a octubre: 4 vots. 

- Crear un circuit de bicicletes de muntanya amb obstacles, pujades i 
baixades: 4 vots. 

- Crear un tram de carril bici des de la Casa de les Persones Jubilades fins 
El Calcinar: 3 vots. 

- Instal·lar un radar, semàfor o gual al C. San Domènech per a moderar la 
velocitat: 3 vots. 

- Arreglar la placeta del C. Germana Assumpció: 3 vots. 
- Instal·lar tanques a tots el parcs infantils del municipi: 3 vots. 
- Adequació dels bancs del parc de l’Estació amb la tècnica del trencadís: 1 

vot. 
- Garantir la seguretat viària, especialment dels vianants i ciclistes: 1 vot. 
- Millorar l’equipament a les aules de l’Escola d’Adults: 1 vot. 
- Posar més ombra al pàrquing del poliesportiu municipal: 0 vots. 
- Construcció d’un nou Skate Parc i/o renovació de l’actual: 0 vots. 

 
En el bloc concernent a despesa corrent, el resultat de l'escrutini ha sigut el 
següent: 

- Realització de campanyes de prevenció sobre el consum de drogues: 42 
vots. 

- Millorar la gestió del benestar animal a Castelló: 33 vots. 
- Invertir per a la neteja dels carrers del municipi: 19 vots. 
- Ajudes per a finançar el Programa 3R (Reciclar, Reduir i Reutilitzar): 16 

vots. 
- Oferir cursos d’idiomes anuals per a joves: 14 vots. 
- Realitzar tractaments per a combatre la plaga de panderoles al municipi: 

12 vots. 
- Rehabilitació dels camins de l’Horta: 10 vots. 
- Realitzar tractaments per al control i eliminació dels mosquits: 7 vots. 
- Arreglar els desguassos del parc de l’Estació: 6 vots. 
- Creació o adequació d’un espai municipal per a oferir programació 

musical i artística a la joventut: 4 vots. 
- Campanya de sensibilització per al foment de la recollida de les femtes 

dels gossos: 3 vots. 
- Organització d’un concert anomenat ‘Nit Jove’: 3 vots. 
- Ajudes i subvencions per a instal·lar plaques solars a les cases unifamiliars: 

2 vots. 
- Netejar i tancar el solar situat al C. Salvador Ponts, 33: 2 vots. 
- Reparar i tasques de manteniment dels contenidors d’escombraries al 

municipi: 2 vots. 
- Ajudes per a esterilitzar als animals: 2 vots. 
- Deixar un espai central o lateral als carrils bici: 2 vots. 
- Organitzar un esdeveniment musical amb cúmbia, ‘bachata’, entre altres: 

2 vots. 
- Promoció de la Marxa Nòrdica, que consisteix en caminar impulsant-se 

amb bastons específics: 2 vots. 
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- Instal·lació d’un gual a la ronda de l’Almenar: 1 vot. 
- Instal·lació de senyals de reducció de la velocitat al camí de Santa Anna i 

condicionar el camí de pujada a la punta de Sant Pablo: 1 vot. 
- Garantir que les pistes esportives siguen gratuïtes: 1 vot. 
- Instal·lar un fanal al C. Lira Castellonese:  1 vot. 
- Netejar els solars situats al C. Castellroig: 1 vot. 
- Millorar la neteja de tots els carrers del municipi: 1 vot. 
- Arreglar i asfaltar tots el carrers pedregosos del poble: 1 vot. 
- Oferir un servei de transport a les persones usuàries de la Unitat de Respir: 

1 vots. 
- Ubicar el rètol de l’entrada i eixida Alberic-Castelló en un lloc més visible i 

net: 0 vots. 
- Actuacions per a garantir la neteja del solar situat al C. Joan Martorell: 0 

vots. 
- Senyalització de les dependències municipals: 0 vots. 
- Oferir activitats per a la gent d’edat compresa entre 45 a 65 anys: 0 vots. 
- Garantir una major presència policial al municipi: 0 vots. 
- Ús de pictogrames als passos de vianants i als edificis públics del municipi: 

0 vots. 
- Instal·lar guals i senyal de ‘STOP’ al C. Colón: 0 vots. 
- Actuacions per a reduir la velocitat al C. Sang: 0 vots. 
- Pavimentar i millorar les condicions del camins del terme municipal: 0 vots. 
- Habilitar espais d’aparcament per a motos: 0 vots. 
- Oferir un servei de transport a les persones amb diversitat funcional del 

Centre de Dia: 0 vots. 
- Mesures per a prohibir que els gossos beguen de la font dels parcs: 0 vots. 
- Millorar la neteja dels contenidors: 0 vots. 
- Actuacions per a reduir la velocitat a la corba davant del Bar Molina: 0 vots. 
- Garantir un correcte enllumenat a tots els carrers del municipi: 0 vots. 
- Podar els arbres del municipi: 0 vots. 
- Garantir un correcte enllumenant al C. La Paixarella: 0 vots. 
- Fomentar la creació d’empreses al polígon per a augmentar l’ocupació: 0 

vots. 
- Instal·lació de senyals de velocitat al poliesportiu municipal, al centre del 

poble i a les escoles: 0 vots.  
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4. Propostes guanyadores 
 
Sobre la base del escrutini exposat en l'apartat precedent, les propostes 
guanyadores dels Pressupostos Participatius Decidim Castelló són: 
 

- En el bloc d’inversió, aquella referent a la ‘Construcció d’una segona 
pista de pàdel al poliesportiu municipal’ amb un total de 55 vots i 
valorada en 80.000 € per part del Grup Motor. 

 
- En el bloc de despesa corrent, aquelles relatives a:  

o ‘Realització de campanyes de prevenció sobre el consum de 
drogues’ amb un total de 42 vots i valorada en 3.000 € per part del 
Grup Motor. 

o ‘Millorar la gestió del benestar animal a Castelló’ amb un total 
de 33 vots i valorada en 20.000 € per part del Grup Motor, però 
que, donades les limitacions econòmiques del procés participatiu, 
s’executaran 17.000 €. 

 
 
 
 
 

Castelló, a 15 d’octubre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. José L. Sahuquillo Orozco 
Coordinador extern del projecte 
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